Hvorfor velge halvmaske
fra Sundström i stedet for
engangsmaske?
1 Fordi en Sundström-maske gir bedre tetning og minimal lekkasje
mellom masken og ansiktet.
2 Et mer effektivt partikkelfilter, SR 510 P3 R, stopper alle partikler,
som støv, røyk og aerosoler, med en lekkasje på maksimalt 0,003 %.
FFP1, FFP2 og FFP3 engangsmaske har en lekkasje på 20 til 1 %
avhengig av klassifiseringen.
3 SR 510 P3 R: “R” står for “Reusable” (Gjenbrukbar). Skiftes når pustemotstanden blir ukomfortabel. SR 221 forfilter forlenger filterets
levetid. Økonomisk og miljøvennlig.
Engangsmasker er nettopp det – ment for å brukes én gang før de
kastes.
Merkingen “NR” betyr “Not reusable” (Ikke gjenbrukbar). De er
kostbare og lite miljøvennlige.
4 Pustemotstanden i Sundströms halvmasker er blant de laveste i
verden, noe som gjør maskene svært komfortable.
5 De er lette å rengjøre og har få reservedeler, slik at maskene kan
brukes i mange år.
6 De kan brukes med kun partikkelfilter for beskyttelse mot støv, eller
med kun gassfilter ved eksponering for gass og damp. Hvis både
gass og partikler forekommer, kan filtrene kombineres.
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1 SR 100 halvmaske i silikon
1 510 P3 R partikkelfilter
1 SR 217 A1 gassfilter, beskytter mot
de fleste løsemidler
5 forfiltre
1 forfilterholder
1 rengjøringsserviett
1 sett med instruksjoner og v
edlikeholdsinformasjon

1 SR 100 halvmaske i silikon
1 510 P3 R partikkelfilter
1 SR 297 ABEK1 gassfilter, beskytter mot
en lang rekke gasser
5 forfiltre
1 forfilterholder
1 rengjøringsserviett
1 sett med instruksjoner og v
edlikeholdsinformasjon

Dekker minst en måneds filterbruk, og du sparer
mye penger sammenlignet med engangsproduktet FFP3 NR.

Alt pakket i en praktisk oppbevaringsboks.

Alt pakket i en praktisk oppbevaringsboks.

Du får en maske som varer i mange år, samt et
gjenbrukbart partikkelfilter. Du trenger bare å
skifte gassfilteret når det er utslitt.

Du får en maske som varer i mange år, samt et
gjenbrukbart partikkelfilter. Du trenger bare å
skifte gassfilteret når det er utslitt.

Egnet for bruk i støvete miljøer,
for eksempel med:

Egnet for bruk i støvete miljøer,
for eksempel med:

Egnet for bruk i støvete miljøer,
for eksempel med:
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• Maling med pensel/rulle, kun gassfilter
• Sprøytemaling, kombinerte gass- og partikkelfiltre
• Høytrykksvasking med avfetting, kombinerte
gass- og partikkelfiltre
• Plantevernmidler og sprøyting, kombinerte
gass- og partikkelfiltre
• Lim og lakk med pensel/rulle, kun gassfilter

•
•
•
•

SR 900 halvmaske i TPE
510 P3 R partikkelfilter
forfiltre
forfilterholder
rengjøringsserviett
sett med instruksjoner og v
edlikeholdsinformasjon

Alt pakket i en praktisk oppbevaringsboks.

Høy, strå, korn og mel
Sement- og steinstøv
Rydding av vannskader, risiko for muggsopp
Støvete rengjøringsarbeid
Håndtering av fyringspellets
Trearbeid
Pipefeiing og rengjøring av ventilasjonsanlegg

Landbruk
Offentlig kloakk og renseanlegg
Avfalls- og mottaksanlegg
Arbeid med mange forskjellige forurensninger der
du vil være sikker på at du ikke velger feil filter

