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Standarde

Eficiență

EN140: 1998 Corp Mască
EN14387: 2004+A1:2008 A2P3 RD
EN166 clasa a 2-a F.K.N.
CE 0194

P3>99,95% la particule de 0,3 μ
La 5000 ppm:
Ciclohexan (C6H12) > 35 minute

Valabilitate

3 ani
(masca & filtrele) Verificați condițiile de depozitare din instrucțiunile de utilizare.
Filtrele pot fi reutilizate și înlocuite.

Material

Masca: Elastomer termoplastic TPE pentru uz medical conform cu ISO 10993-10: 2010
pentru iritații. Corpul măștii este fără latex sau silicon și nu are mirosuri.
Valvă din nailon și membrană de inhalare/expirare din silicon.
4 puncte elastice pentru reglarea bretelelor de cap și gât ce oferă un confort sporit.
Filtre gaze: Carbon activ sigilat în suport din plastic ABS.
Filtre particule: Straturi HESPA sintetice procesate mecanic, modelate și încapsulate în
rama din elastomer termoplastic TPE împreună cu stratul de carbon. 100% testate NaCl.
Vizieră: Din policarbonat în suport de TPE atașată permanent de corpul măștii de filtrat a
aerului prin cleme din oțel inoxidabil.

Aplicații – gaze organice, praf, 

vapori și fumuri
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Cod Descriere Cantitate

SPRU536 (S/M)
SPRU537 (M/L)

Mască Elipse Integra 
completă cu filtre A2P3

10 buc. / cutie

SPRU497 Filtre A2P3
5 seturi de
2 buc. / cutie

SPMU520
Set folii de protecție cu 
10 bucăți

10 seturi / cutie

SPRU523
Suporți pentru filtrele 
P3

15 seturi de
2 buc. / cutie

SPRU524 Pereche de filtre P3
15 seturi de
2 buc. / cutie

Suduri Construcții Fabrici Agricultură

Reparații auto și navale

Fumurile toxice rezultate și
particule fine de praf

Solvenți, gaze 
organice variate

Vopsea, mucegai Pesticide

Epoxidice, vopseluri, solvenți

Filtru de particule pliat cu dimensiuni 
de 570 x 70 mm;

Carbon activ tratat 
pentru absorbția 
gazelor

Valvă de inhalație

Fante pentru 
difuzia fluxului
de aer prin tot 
stratul de carbon
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