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PROFILE40

Profi le40 „prémium” félálarc:
Két méret• 

LSR szilikon álarctest• 

Széles, az archoz jól illeszkedő tömítőél• 

A gyors felvételt elősegítő fejpánt• 

Egy szűrő (Pro2000 ≤ 300g)• 

A „Prémium” kategóriába tartozó Profi le40 félálarcot úgy 
tervezték, hogy a legmesszebbmenő kényelmet és biztonságot 
nyújtsa használója számára. Az átlátszó álarctest kialakításából 
adódóan anélkül képes jó zárást biztosítani, hogy feszesnek 
éreznénk, és ez a jó zárás a használat idején végig fenn is 
marad. A Profi le40-nek szabványos, 40 mm-es csatlakozója van, 
így kompatibilis a Pro2000-es szűrők széles skálájával.

Az álarctest bordázata közötti légzsákok elnyelik a 
fej mozgási energiáját, megakadályozva ezzel az álarc 
elmozdulását, vagy a tömítetlenségek kialakulását; a gyors 
felvételt biztosító fejpánt pedig kényelmessé és biztonságossá 
teszi a védőeszközt. Az orrnyerget fedő bordázott rész szorítás 
nélkül biztosít jó tömítést, és megakadályozza a szemek irányába 
történő kiáramlást. Éppen ezért a Profi le40 kimondottan 
alkalmas szemüveg vagy védőszemüveg használata esetén. A 
Profi le40 kényelmesen és akadály nélkül illeszkedik a legtöbb 
más típusú személyi védőeszközhöz.
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PROFILE40
A Profi le40 folyékony szilikonból (LSR) öntött álarcteste egyesíti 
a szilikon kényelmét és hajlékonyságát a tartóssággal és a hosszú 
élettartammal. 

A Profi le40 festékszórási munkáknál is használható, mivel az 
alkalmazott fröccsöntési eljárásnak köszönhetően nem szabadulnak fel 
részecskék az álarctestből, a „belebújós” fejpánt pedig gyors és egyszerű 
felvételt, illetve kényelmes készenléti pozíciót tesz lehetővé.

A széles, lapos tömítőél, melynek kialakítása hasonló a 
teljeálarcokéhoz, hatékony és kényelmes zárást biztosít; az orrnál 
és az állnál lévő légzsákok tompítják a fej mozgásának a hatását és 
gondoskodnak róla, hogy használat közben alászívás ne lépjen fel. 

A Profi le40 egyszűrős, „Prémium” kategóriájú félálarc, 40 mm-es, 
EN148-1 szabványnak megfelelő szűrőcsatlakozással. 

A Profi le40 kompatibilis a Pro2000 szűrők széles skálájával, amelyek 
közül a félálarc csak a 300 g-nál nem nehezebbekkel használható.

3

CIKKSZÁMOK: 
032082 Profi le40 M/L, szilikon
032083 Profi le40 S/M, szilikon

MŰSZAKI ADATOK
Súly:
S/M méret:  167g
M/L méret:  185g
Az anyagokra vonatkozó adatok:
Álarctest:  Folyékony szilikon
Védőborítás: ABS
Szűrőrögzítő Természetes gumi
tömítőgyűrű
Szelepházak: PBT
Szelep   Acetál
zárószerkezetének 
tömítőgyűrűje 
Belégző szelepkorong: Szilikon
Kilégző szelepkorong: Természetes gumi
Kilégző szelep fedele: Polietilén
Fejpánt:  Rugalmas PES-szalag
Tanúsítás: 
A Profi le40 és a Pro2000 szűrők rendelkeznek 
CE minősítéssel és megfelelnek az EN140, 
EN14387: 2004, EN 143:2000/A1 2006 
szabványok előírásainak.A Profi le40 
EK-típusbizonyítványát az INSPEC (NBN 0194, 
CE 0194, EC 1448),a Pro2000 szűrőkét 
pedig a BGIA (NBN 0121) adta ki.
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A Scott Pro2000 szűrőválasztéka költséghatékonyan és magas védelmi szinten nyújt 
megoldást speciális légzésvédelmi kihívásokra. A legmagasabb minőségi előírásoknak 
megfelelő alapanyagoknak köszönhetően a szűrők, még a legnagyobb igénybevétel esetén is, 
megbízhatóak és tartós teljesítményre képesek. 

A kis súlyú és alacsony ellenállású Scott Pro2000 szűrők gyártása során nagy 
teljesítményű szűrőanyagokat használnak, ami a gáz- és kombinált szűrők nagy adszorpciós 
kapacitását, és a részecskeszűrő páratlan hatékonyságát eredményezi. A Scott részecskeszűrők 
mikroszálas, papír-alapú szűrőt tartalmaznak; a szűrés nem elektrosztatikus úton történik.

A Pro2000 szűrők megfelelnek a legújabb EN szabványoknak: jogosultak az „R” 
(többször használható) és CE jelzésre, továbbá szabványos (EN 148-1), zsinórmentes 
csatlakozóval rendelkeznek. (FIGYELEM: csak a 300 g-nál nem nehezebb szűrők 
használhatók a Profi le40-nel).

  

  

További információk az alábbi címeken:

P r o 2 0 0 0  s z ű r ő k

PF10

GF22

CF32

Pro2000 szűrők

Szűrő kiegészítők
052691 Előszűrő Pro²/Pro2000/PF251/TF200   
 (20) szűrőkhöz
052692 2 előszűrő tartó + 6 előszűrő
052690 2 előszűrő tartó + 2 szikravédő

Egyesült Kiráyság: 
Scott Health & Safety Ltd 
Pimbo Road, West Pimbo, 
Skelmersdale, Lancashire, WN8 9RA
ENGLAND 
Vevőszolgálat:
Tel: +44 (0)1695 711711
Fax: +44 (0)1695 711772 
Email: scott.sales.uk@tycoint.com 

Finnország:
Scott Health & Safety Oy
P.O. BOX 501
FI-65101 Vaasa
FINLAND
Vevőszolgálat:
Tel.: +358 (0) 6 3244 543, -544
Fax: +358 (0) 6 3244 591
Email: scott.sales.fi n@tycoint.com

Színjelzés Cikkszám Szűrő Alkalmazás       Súly g 
Részecskeszűrő
 052670 PF 10 P3 Szilárd és folyékony részecskék (beleértve a radioaktívakat és mérgezőeket is),   74 
   illetve mikroorganizmusok, pl. baktériumok és vírusok  
Gázszűrők
 042870 GF 22 A2 65°C. feletti forráspontú szerves gázok és gőzök (pl. oldószerek).  190
 042871 GF 22 B2 Szervetlen gázok és gőzök, pl. klór, kénsav és hidrogén-cianid.  195  
 042873 GF 22 K2 Ammónia és szerves ammóniaszármazékok.  255
 042874 GF 22 A2B2 Szerves és szervetlen gázok és gőzök.  195
 042970 GF 32 AX 65ºC alatti forráspontú szerves vegyületek gázai és gőzei.  268
Kombinált szűrők
 042670 CF 22 A2-P3 65°C.feletti forráspontú szerves gázok és gőzök (pl. oldószerek), valamint szilárd és   230 
   folyékony részecskék (beleértve a radioaktívakat és a mérgezőeket is), továbbá    
   mikroorganizmusok.   
 042671 CF 22 B2-P3 Szervetlen gázok és gőzök (pl. klór, kénsav, hidrogén-cianid, fl uor, cián-klorid,   265 
   foszgén), illetve szilárd és folyékony részecskék (beleértve a radioaktívakat és    
   a mérgezőeket is), továbbá mikroorganizmusok.   
 042673 CF 32 K2-P3 Ammónia és szerves ammóniaszármazékok, valamint szilárd és folyékony   265
   részecskék (beleértve a radioaktívakat és a mérgezőeket is), 
   továbbá mikroorganizmusok. 
 042674 CF 22 A2B2-P3 Szerves és szervetlen savas és gőzök, szilárd és folyékony részecskék (beleértve   265
   a radioaktívakat és a mérgezőeket is), valamint mikroorganizmusok.  
 042678 CF A2B2E1-P3 Szerves, szervetlen, illetve savas gázok és gőzök, szilárd és folyékony részecskék   270 
   (beleértve a radioaktívakat és a mérgezőeket is), valamint mikroorganizmusok.  
 042778 CF 22 A1E1Hg-P3 Szerves illetve savas gázok és gőzök, higany, továbbá higanyvegyületek és ózon,   268
   szilárd és folyékony részecskék (beleértve a radioaktívakat és a mérgezőeket is), 
   valamint mikroorganizmusok. 

www.scottsafety.com 
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