Derfor skal du vælge en
halvmaske fra Sundström og
ikke en engangsmaske
1 Fordi maskerne fra Sundström slutter bedre til og minimerer risikoen
for lækage mellem maske og ansigt.
2 Et mere effektivt partikelfilter, SR 510 P3 R, opsamler alle partikler
såsom støv, røg og aerosoler med en maksimal lækage på 0,003 %.
Engangsmaskerne FFP1, FFP2 og FFP3 har en lækage på 20 til 1 %
afhængig af klassificering.
3 SR 510 P3 R: “R” står for “reusable”, som er det engelske ord for
genanvendelig. Udskift filteret, når det bliver ubehageligt at trække vejret. Forfilteret SR 221 forlænger filterets levetid. Det er både
økonomisk og miljøvenligt.
Engangsmasker er, som navnet antyder, kun tiltænkt at blive brugt
én gang og skal derefter kasseres.
Mærkningen “NR” betyder “Not reusable” (ikke genanvendelig).
De er dyre og ikke miljøvenlige.
4 En halvmaske fra Sundström har en af verdens laveste vejrtrækningsmodstande, hvilket gør den særdeles komfortabel.
5 Den er nem at rengøre og har kun få reservedele, så masken kan
bruges i mange år.
6 Den kan bruges med partikelfilteret til udelukkende støvet arbejde,
eller med et gasfilter, hvis du udsættes for gasser og dampe. Hvis
du arbejder i et miljø, hvor både partikler og gasser er til stede, kan
filtrene kombineres.
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1 SR 100-halvmaske i silikone
1 510 P3 R-partikelfilter
1 SR 217 A1-gasfilter, beskytter imod
de fleste opløsningsmidler
5 forfiltre
1 forfilterholder
1 rengøringsserviet
1 sæt anvisninger med
vedligeholdelsesoplysninger

1 SR 100-halvmaske i silikone
1 510 P3 R-partikelfilter
1 SR 297 ABEK1-gasfilter, beskytter imod
mange forskellige gasser
5 forfiltre
1 forfilterholder
1 rengøringsserviet
1 sæt anvisninger med
vedligeholdelsesoplysninger

Det hele er pakket i en praktisk opbevaringskasse.

Det hele er pakket i en praktisk opbevaringskasse.

Du får en maske, der holder i mange år, og et
genanvendeligt partikelfilter. Du skal blot udskifte
gasfilteret, når det er slidt.

Du får en maske, der holder i mange år, og et
genanvendeligt partikelfilter. Du skal blot udskifte
gasfilteret, når det er slidt.

Egnet til brug ved arbejde i støvede
miljøer, eksempelvis med:

Egnet til brug ved arbejde i støvede
miljøer, eksempelvis med:

Egnet til brug ved arbejde i støvede
miljøer, eksempelvis med:
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• Pensellakering, kun gasfilter
• Sprøjtelakering, kombineret gas- og partikelfilter
• Højtryksvask med affedtning, kombineret gasog partikelfilter
• Bekæmpelsesmidler og sprøjtning, kombineret
gas- og partikelfilter
• Klæbemidler og lak med pensel, kun gasfilter

•
•
•
•

SR 900-halvmaske i TPE
510 P3 R-partikelfilter
forfiltre
forfilterholder
rengøringsserviet
sæt anvisninger med
vedligeholdelsesoplysninger

Det hele er pakket i en praktisk opbevaringskasse.

Dækker mindst en måneds forbrug af filtre, og
du opnår gode besparelser sammenlignet med
engangsmaskerne FFP3 NR.

Hø, halm og korn
Cementstøv og stenmel
Oprydning af vandskader – risiko for mug
Støvet rengøringsarbejde
Håndtering af organisk brændstof
Arbejde med træ
Skorstensfejning og rengøring af
ventilationsanlæg

Landbrug
Kommunale rense- og oparbejdningsanlæg
Affalds- og renovationsanlæg
Virksomheder med mange forskellige
forurenende stoffer, hvor man vil være sikker
på ikke at vælge det forkerte filter

