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CF22
A1E1Hg-P3

042778 5

CF32 A2-P3 043070 5

CF32
A2B2E2K2
Hg-P3

042798 5

Tárolási idŒ
években

10Szilárd és folyékony részecskék (beleértve a radioaktívakat és mérgezŒeket is), illetve
mikroorganizmusok, pl. baktériumok és vírusok.

65°C feletti forráspontú szerves vegyületek gázai és gŒzei.

Ammónia és szerves ammóniaszármazékok.

65°C alatti forráspontú szerves vegyületek gázai és gŒzei.

Szervetlen gázok és gŒzök, pl. klór, hidrogén-szulfid és hidrogén-cianid.

Szerves és szervetlen gázok és gŒzök.

Szerves, szervetlen, illetve savas gázok és gŒzök, továbbá ammónia és szerves
ammóniaszármazékok.

65°C feletti forráspontú szerves gázok és gŒzök (pl. oldószerek), valamint szilárd és
folyékony részecskék (beleértve a radioaktívakat és a mérgezŒeket is), továbbá
mikroorganizmusok, pl. baktériumok és vírusok.

Savas gázok és gŒzök, pl. kén-dioxid.

Szervetlen gázok és gŒzök (pl. klór, hidrogén-szulfid, hidrogén-cianid), illetve szilárd
és folyékony részecskék (beleértve a radioaktívakat és a mérgezŒket is), továbbá
mikroorganizmusok, pl. baktériumok és vírusok.
Savas gázok és gŒzök (pl. kén-dioxid), illetve szilárd és folyékony részecskék (beleértve
a radioaktívakat és a mérgezŒket is), továbbá mikroorganizmusok, pl. baktériumok és
vírusok.

Higany és vegyületei, radioaktív jód és szerves vegyületei (pl. metil-jodid), valamint
szilárd és folyékony részecskék (beleértve a radioaktívakat és a mérgezŒket is), továbbá
mikroorganizmusok, pl. baktériumok és vírusok.

65 °C alatti forráspontú szerves vegyületek gázai és gŒzei, valamint szilárd és folyékony
részecskék (beleértve a radioaktívakat és a mérgezŒket is), továbbá mikroorganizmusok,
pl. baktériumok és vírusok.

Ammónia és szerves ammóniaszármazékok, valamint szilárd és folyékony részecskék
(beleértve a radioaktívakat és a mérgezŒeket is), továbbá mikroorganizmusok, pl.
baktériumok és vírusok.

Szerves és szervetlen gázok és gŒzök, valamint szilárd és folyékony részecskék (beleértve
a radioaktívakat és a mérgezŒeket is), továbbá mikroorganizmusok, pl. baktériumok
és vírusok.

Szerves, szervetlen illetve savas gázok és gŒzök, továbbá ammónia és szerves
ammóniaszármazékok, valamint szilárd és folyékony részecskék (beleértve a
radioaktívakat és mérgezŒeket is), továbbá mikroorganizmusok, pl. baktériumok és
vírusok.

Szerves, szervetlen gázok és savas gŒzök, valamint szilárd és folyékony részecskék
(beleértve a radioaktívakat és a mérgezŒeket is), továbbá mikroorganizmusok, pl.
baktériumok és vírusok.

Szerves illetve savas gázok és gŒzök, higany és higanyszármazékok, szilárd és folyékony
részecskék (beleértve a radioaktívakat és a mérgezŒeket is), továbbá mikroorganizmusok,
pl. baktériumok és vírusok.
Szerves, szervetlen illetve savas gázok és gŒzök, higany, higanyszármazékok és
higanygŒzök, továbbá ammónia és szerves ammóniaszármazékok, szilárd és folyékony
részecskék (beleértve a radioaktívakat és a mérgezŒeket is), továbbá mikroorganizmusok,
pl. baktériumok és vírusok.
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További tájékoztatás az alábbi címeken:
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A szállított eszköz mıszaki jellemzŒi a termékek
folyamatos fejlesztésének eredményeként eltérhetnek
az e kiadványban leírtaktól.

Forgalmazó:



A felhasználó kényelme fontos szempont
• Széles tömítŒszegély a kényelem és a kiváló illeszkedés érdekében
• Viselete hosszabb idŒn keresztül is kényelmes anélkül, hogy a felhasználó

elfáradna vagy feszültté válna

Megbízható teljesítmény
• A test vonalához idomuló állcsészének köszönhetŒen biztonságosan 

illeszkedik viselŒje arcához
• Nem párásodik be, ugyanis a belélegzett levegŒ keresztben áramlik 

közvetlenül a látómezŒ felszíne elŒtt
• A kommunikációt biztonságos beszélŒmembrán teszi lehetŒvé
• Az öt ponton állítható rugalmas fejpánt gyorskioldó csattal rendelkezik, 

ami megkönnyíti a fel- és levételt
• A masszív kialakításnak hála költséghatékony és minimális karbantartást

igényel

Könnyı karbantartás
• A belégzŒ és kilégzŒ szelepek ellenŒrzése egyszerı, kicserélésük pedig 

szerszám nélkül megoldható

Sokoldalú alkalmazási lehetŒség
• A Sari teljesálarcot lehet szırŒvel közvetlenül, illetve a Scott rásegítéses 

légzésvédŒivel használni, KESAF-ként pedig légzéscsatlakozóként 
nyomólevegŒs készülékhez.

Kiváló minŒségı anyagok
• A termék puha, rugalmas, valamint ellenáll a vegyi anyagoknak, így 

hosszabb ideig használható és kényelmesebb a felhasználó számára
• A látómezŒ megerŒsített termoplasztikus keretét könnyı kicserélni
• A látómezŒt háromféle anyagból gyártjuk, hogy megfeleljen a veszélyes

környezetek különbözŒ kívánalmainak

Kiváló látás
• A széles és torzításmentes látómezŒ széles látóterı kilátást nyújt
A CE jelzésre jogosult Sari teljesálarc teljeskörı tesztelésen ment át és
megfelel az EN 136-os szabvány követelményeinek. CE0121.

+++ kiváló
++ jó
+ elfogadható
-  elviselhetŒ

PVC kámzsa

HegesztŒkámzsa:
égéskésleltetŒ pamut.

Sari hegesztŒpajzs

A Sari teljesálarc a biztonság, a megbízhatóság és a kényelem terén nyújtott
magas színvonalnak köszönheti hírnevét. A modern, technikailag fejlett
légzésvédelem területén a Sari a nemzetközi szinten jól ismert márkák egyike.
A Scott Health & Safety teljes termékcsaládot kínál a CE minŒsítéssel
rendelkezŒ részecske-, gáz- és kombinált szırŒkbŒl.

Hordozó doboz

Autoshade
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Mıszaki adatok

Sari EN 136 követelmény
Légzési ellenállás:
Belégzés
  30 l/perc < 0,2 mbar max 0,5 mbar
  95 l/perc < 1,1 mbar max 1,5 mbar
Kilégzés 1,2 mbar max 3,0 mbar
CO2- tartalom 0.8 % max 1,0 %
HŒmérséklet tartomány:              - 40 °C  és  100 °C között
Látótér
   Tényleges 77 % min 70 %
   AtfedŒ 84 % min 80 %

ANYAGI TULAJDONSAGOK
Sari NR, természetes kaucsuk
Súly g  560
Vegyi ellenállás

• lúg, 10 %
• kénsav, 1%
• szén-tetraklorid
• aceton
• lakkbenzin
• triklór-etilén
• benzol
• metanol
• izopropil-alkohol
• ózon
• idŒjárás állóság
• a bŒr felületén lévŒ
  vegyületek

Mechanikai erŒsség
• új álarc +++
• régi álarc -

HŒállóság °C +100
Hidegállóság °C -40
Allergiateszt ++

+++
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-
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-
-
-
+++
+++
-
+
+

Rendelési adatok

Cikkszám Alarctest

011680 Sari NR, természetes kaucsukból
011987 Sari NR, természetes kaucsukból,

Triplex látómezŒvel
062383 Kesaf nyomólevegŒs teljesálarc

LátómezŒk

01168 Polikarbonát
012108 Poliamid HT (magas hŒmérséklet)
011706 Triplex (oldószerálló)

KiegészítŒk

010493 Szemüvegkeret
011696 LátómezŒ védŒ (10 db.)
010185 Hordozó doboz
011699 PVC kámzsa
141080 ProTester, alászívás-vizsgáló készülék
011697 Sari hegesztŒpajzs
012797 HegesztŒkámzsa
011666 Sari hordszalag

HegesztŒ látómezŒk

Cikkszám színárnyalat és méret

063287 10-es színárnyalat, 60x 110 mm-es méret
063261 11-es színárnyalat, 60x 110 mm-es méret
063262 12-es színárnyalat, 60x 110 mm-es méret
063263 13-es színárnyalat, 60x 110 mm-es méret
063298 Auto-Shade 10/11-es DIN, 60 x 110 mm-es

méret, elektrooptikai szırŒ
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