Waarom een halfgelaatsmasker van Sundström en
geen wegwerpmasker?

NL

1 Omdat een Sundström-masker een betere afdichting biedt en zorgt voor
minimale lekkage tussen het masker en het gezicht.

2 Een efficiënter deeltjesfilter, SR 510 P3 R, vangt alle deeltjes op zoals
stof, rook en aerosolen, met een maximale lekkage van 0,003%. Bij de
wegwerpmaskers FFP1, FFP2 en FFP3 bedraagt de lekkage 20 tot 1%,
afhankelijk van de classificatie.
de weerstand bij het ademhalen oncomfortabel wordt. Het SR 221-voorfilter verlengt de levensduur van het filter. Voordelig en milieuvriendelijk. Wegwerpmaskers zijn precies wat ze zijn, u kunt ze één keer gebruiken en daarna meteen weer weggooien. De aanduiding ‘NR’ betekent
‘not reusable’ (niet herbruikbaar). Duur en niet milieuvriendelijk.

4 Een halfgelaatsmasker van Sundström is heel comfortabel, want de
weerstand bij het inademen hoort bij de laagste ter wereld.

5 Eenvoudig te reinigen en weinig reserveonderdelen, dus het masker kan
jarenlang worden gebruikt.

6 Kan met alleen een deeltjesfilter worden gebruikt bij werkzaamheden
in een stofrijke omgeving, of met alleen een gasfilter bij blootstelling
aan gassen en dampen. Als er zowel deeltjes als gas aanwezig zijn, kunnen de filters worden gecombineerd.
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3 SR 510 P3 R: ’R’ staat voor ’reusable’ (herbruikbaar). Vervang wanneer
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1 SR 100 halfgelaatsmasker van siliconenrubber
1 510 P3 R deeltjesfilter
1 SR 217 A1 gasfilter, biedt bescherming tegen
de meeste oplosmiddelen
5 voorfilters
1 voorfilterhouder
1 reinigingsdoekje
1 set instructies met
onderhoudsinformatie

1 SR 100 halfgelaatsmasker van siliconenrubber
1 510 P3 R deeltjesfilter
1 SR 297 ABEK1 gasfilter, biedt bescherming 		
tegen een groot aantal gassen
5 voorfilters
1 voorfilterhouder
1 reinigingsdoekje
1 set instructies met
onderhoudsinformatie

Alles verpakt in een praktische opbergbox.

Alles verpakt in een praktische opbergbox.

U krijgt een masker dat meerdere jaren meegaat en
een herbruikbaar deeltjesfilter. U hoeft alleen het
gasfilter te vervangen als het versleten is.

U krijgt een masker dat meerdere jaren meegaat en
een herbruikbaar deeltjesfilter. U hoeft alleen het
gasfilter te vervangen als het versleten is.

Geschikt voor gebruik in stofrijke
omgevingen, bijvoorbeeld:

Geschikt voor gebruik in
stofrijke omgevingen, bijvoorbeeld bij:

Geschikt voor gebruik in stofrijke
omgevingen, bijvoorbeeld:

• met hooi, stro en graan
• met cementstof en steengruis
• bij het opruimen van waterschade, risico op
schimmelvorming
• bij stoffig schoonmaakwerk
• bij de verwerking van houtspaanders
• bij houtbewerking
• bij schoorsteenvegen en het reinigen van
ventilatie-installaties

• verven met de kwast, met alleen gasfilter
• spuitverven, met gas- en deeltjesfilter gecombineerd
• hogedrukreiniging met ontvetting, met gas- en
deeltjesfilter gecombineerd
• pesticiden en sproeien, met gas- en
deeltjesfilter gecombineerd
• kleefstoffen en lakken met de kwast,
met alleen gasfilter

• in de landbouw
• bij gemeentelijke rioleringen en zuiveringsinstallaties

SR 900 halfgelaatsmasker van TPE
510 P3 R deeltjesfilter
voorfilters
voorfilterhouder
reinigingsdoekje
set instructies met
onderhoudsinformatie

Alles verpakt in een praktische opbergbox.
Zo kunt u zeker een maand lang verder. Dat
betekent een aanzienlijke besparing tegenover
het gebruik van FFP3 NR-wegwerpmaskers.

• bij afvalinstallaties
• bij werkzaamheden met veel verschillende
verontreinigende stoffen, waar u er zeker van wilt
zijn dat u niet het verkeerde filter kiest

