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Profi le60 „Prémium” félálarc:
Két méret• 

LSR szilikon álarctest• 

Széles, az archoz jól illeszkedő tömítőél• 

A gyors felvételt elősegítő fejpánt• 

Ikerszűrők (Pro²)• 

A „Prémium” kategóriába tartozó Profi le60 félálarcot úgy 
tervezték, hogy a legmesszebbmenő kényelmet és biztonságot 
nyújtsa a 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 le60 két, azonos típusú és osztályú Pro² szűrővel 
használható, amelyek kiváló egyensúlyt és hosszú használati időt 
biztosítanak.

 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 le60 kimondottan alkalmas 
szemüveg vagy védőszemüveg használata esetén. A Profi le60 
kényelmesen és akadály nélkül illeszkedik a legtöbb más 
személyi védőeszközhöz.
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A Profi le60 folyékony szilikonból (LSR) öntött álarcteste egyesíti 
a szilikon kényelmét és hajlékonyságát a hosszú élettartammal. 

A Profi le60 festékszórási munkáknál is használható, mivel az alkalmazott 
LSR 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 teljesálarcokéhoz, 
hatékony és kényelmes zárást biztosít. Az orrnál és az állnál lévő 
légzsákok tompítják a fej mozgásának hatását, és gondoskodnak róla, hogy 
használat közben alászívás ne lépjen fel.

A Profi le60 Pro2 szűrőbetétekkel használható, amelyek mindegyike 
rendelkezik szűrőtakaróval, amelyek megvédik a szűrő belsejét a fröccsenő 
folyadékok, a szikra és a szennyeződések ellen, meghosszabbítva ezzel 
a termék használati idejét.
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CIKKSZÁMOK:
032080 Profi le60 M/L, szilikon
032081 Profi le60 S/M, szilikon

MŰSZAKI ADATOK
Súly:  
S/M méret:   169 g
M/L méret:   187 g
(A1B1E1K1P3 szűrővel ~280 g)
Az anyagokra vonatkozó adatok: 
Álarctest:  Folyékony szilikon
Védőborítás:  ABS
Szűrőrögzítő tömítőgyűrű TPE
Szelepházak:  PBT
Zárópecek tömítőgyűrűje Acetál
Belégző szelepkorong:  EPDM
Kilégző szelepkorong  Természetes gumi
Kilégző szelep fedele:  Polietilén
Fejpánt:  Rugalmas PES-szalag
Tanúsítások: 
A Profi le60 és a Pro² szűrők rendelkeznek 
a CE minősítéssel és megfelelnek az EN140, 
EN14387: 2004, EN 143 szabványok 
előírásainak. A Profi le60 EK-típusbizonyítványát 
az INSPEC (NBN 0194, CE 0194, EC 1448.) 
a Pro2 szűrőkét pedig a BGIA (ID: 0121. 
CE 0121, 0501022.) adta ki.
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Az ikerszűrős Scott fél- és teljesálarcokhoz illeszthető, párban alkalmazott 
Pro2 szűrőbetétek – széles skálájuknak köszönhetően – számos területen 
képesek védelmet biztosítani a légzőszerveket károsító anyagok ellen.

A Pro2 szűrők előállítása a legmodernebb gyártástechnológiával, a legjobb 
minőségű szűrőanyag felhasználásával történik, továbbá mindegyikük 
rendelkezik egy hátrafelé irányuló, rácsos nyílással ellátott védőburkolattal, 
amely megvédi a szűrő belsejét a fröccsenő anyagok, szikrák és a 
szennyeződések ellen, növelve ezzel használati idejét. A Pro2 részecske- és 
kombinált szűrőknél a részecskék kiszűrése nem elektrosztatikus úton, 
hanem mikroszálas szűrőanyag alkalmazásával történik.

A Pro2 szűrők megfelelnek a legújabb EN szabványoknak, illetve 
jogosultak az „R” (többször használható) és CE jelzésre. A CE minősítésük 
a következő szabványok szerint történt: EN143, EN14387.
 

Színjelzés Cikkszám  Szűrő típusa Alkalmazás
 (1 pár)

További információk az alábbi címeken:

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

www.scottsafety.com 

Pro2 szűrők

Részecskeszűrő
 053070 Pro2 P3 Szilárd és folyékony veszélyes és radioaktív részecskék, mikroorganizmusok, pl. baktériumok és vírusok.
Gázszűrők
 044070 Pro2 A1 65ºC feletti forráspontú szerves vegyületek gázai és gőzei (1. osztály).
 044071 Pro2 A2 65ºC feletti forráspontú szerves vegyületek gázai és gőzei 
   (2. osztály hosszabb ideig történő használatra).
 044072 Pro2 A1B1E1 Szerves, szervetlen, illetve savas gázok és gőzök.
 044073 Pro2 A1B1E1K1 Szerves, szervetlen, illetve savas gázok és gőzök, továbbá ammónia.
Kombinált szűrők
 044080 Pro2 A1-P3 65ºC feletti forráspontú szerves vegyületek gázai és gőzei (1. osztály), 
   illetve veszélyes szilárd és folyékony részecskék.
 044081 Pro2 A2-P3 65ºC feletti forráspontú szerves vegyületek gázai és gőzei (2. osztály hosszabb ideig történő használatra),  
   illetve veszélyes  szilárd és folyékony részecskék.
 044082 Pro2 A1B1E1-P3 Szerves, szervetlen, illetve savas gázok és gőzök, továbbá veszélyes szilárd és folyékony részecskék.

 044083 Pro2 A1B1E1K1-P3 Szerves, szervetlen, illetve savas gázok és gőzök, továbbá ammónia, 
   veszélyes szilárd és folyékony részecskék.
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