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Magas fokú biztonságot nyújtó, a rendvédelmi és első 
beavatkozó csapatok számára tervezett légzésvédő 
felszerelés, amely maximális működési hatékonyságot tesz 
lehetővé felhasználói számára.

A Scott M’98 légzésvédő álarcot kifejezetten a CBRN 
(kémiai, biológiai, sugár- és nukleáris veszélyek), illetve 
tüntetés oszlatásakor alkalmazott anyagok elleni személyi 
védelem céljával fejlesztették ki. Az M’98 álarc még hosszan 
tartó viselés esetén is ideális, ugyanis választható hozzá egy, 
az ivást biztosító tartozék, amelyen keresztül gyorsan ihat 
használója, akár váltás közben is.

Alkalmazott szabványok: EN 136:1998, 3. osztály. CE 
0121. EB típusbizonyítvány száma: 0501084.

A POLGÁRI VÉDELEM ÉS A RENVÉDELMI SZERVEK SZÁMÁRA

Páratlan védelem és biztonság
Egyedülálló tömítőszegély a kiváló illeszkedés érdekében• 
Folyadékbevitel speciális palackból, vagy szabványos, 28 mm • 
átmérőjű csavaros tetejű műanyag palackból
Vékony kivitelezésének és kompakt méretének köszönhetően, • 
könnyen alkalmazható rendőrségi sisakokkal és szemvédőkkel 
együtt
A szűrő csatlakozója oldalt található, így nem akadályozza a • 
kilátást
A szűrőhöz 40 mm-es, az EN 148-1 szabványnak megfelelő és • 
NATO-kompatibilis menetű szűrőbetét csatlakoztatható.

Elsőrendű kényelem és illeszkedés
A gyógyszemüvegeket optikai betéttel könnyen a belső • 
maszkhoz lehet erősíteni.
Az állcsészében verítéktároló ad magas szintű kényelmet • 
hosszú viselet során.
Hipoallergén elasztomer konstrukció• 
A speciális belső maszknak köszönhetően a CO2 mennyisége • 
minimális, ami megelőzi a fáradtság kialakulását
A védőszemüveg nem párásodik be, ugyanis a kilélegzett • 
levegő mozog a maszk belsejében.
Az ideális illeszkedés érdekében két méretben kapható.• 

Figyelem!
A Nemzeti Munkabiztonsági és Munkaegészségügyi Intézet (NIOSH, USA) által 
elfogadott, kiegészítő szűrőbetéttel kombinálva a következő anyagok ellen lehet 
használni: Foszfi n, CS, CN (harcigáz, könnygáz), ammónia, klór, klór-dioxid, 
formaldehid, sósav, hidrogén-fl uorid, metilamin, kéndioxid vagy KIZÁRÓLAG 
MENEKÜLÉS ESETÉN kénsav, továbbá minden szemcsés aerosol ellen.
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Kiváló minőségű anyagok és biztonságos konstrukció
A halobutil álarc ellenáll vegyületeknek, az ózon öregítő hatásának és magas • 
hőmérsékleteknek
Fertőtlenítése, tisztítása és karbantartása egyszerű• 
A poliamid szemvédő nagy húzószilárdságú és kiváló fényáteresztő• 
Extra oldószerek és karcolódás elleni védelem érdekében választható • 
keménybevonatú HC PC szemvédő
Kemény, merevített poliamidból készült szűrőbetét tok• 

Hatékony 
nedvességelvezetés, hogy 
a hosszan tartó viselés is 
kényelmes legyen

A vékony kialakításnak 
köszönhetően 
egyszerűen lehet 
sisakhoz és 
szemellenzőhöz 
csatolni 

Az arcrész bármelyik oldalára 
csatlakoztatható a 40 mm-es, 
NATO/EN 148-1 szabványnak 
megfelelő szűrőbetét

Hipoallergén 
elasztomer 
konstrukció a 
kényelmes viselet 
érdekében

A védőüveg a szemhez 
közel található, hogy 
viselője könnyen 
láthasson lefelé is

A korszerű beszélőnyílás optimális 
személyes kapcsolattartást tesz 
lehetővéEgyedülálló tömítőszegély  
a kiváló illeszkedés érdekében

Könnyen kezelhető ivócső, 
higiénikus és gyors 
folyadékbevitel céljára

MŰSZAKI ADATOK
M’98 Maszk EN 136 

Légzési ellenállásBelélegzés 30 l/perc < 0.3 mbar max 0.5 mbar

Széndioxid tartalon: < 0.45% max 1.0%

Látótér 
Tényleges:
Átfedő:

 
85%
83%

min 70%
min 80%

Hőmérséklet tartomány: –30 °C-tól + 70°C-ig

Szűrőcsatlakozás: Menet: NATO (STANAG 4155/ EN 148), 40 mm

Az arcrész anyaga: Halobutil elasztomer

A maszk belső anyaga: Szilikon

A szemvédő anyaga: Polikarbonát 

A pánt anyaga: Természetes gumi (NR)
Választható textil heveder fejpánttal

Súlya
A maszk mérete M és S: 
NBC22 szűrővel:

M 580 g, (S 570 g)
850 g (840 g)
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NBC22 A2B2E1-P3
Cikkszám: 042570 (zársapkával ellátva)
Cikkszám: 042572 (zársapkával ellátva, alumínium fóliatasakban)

Védelmet nyújt CBRN és tüntetés oszlatásakor használt anyagokkal, 
szerves és szervetlen, savas gázokkal és gőzökkel, erősen mérgező 
valamint radioaktív szilárd illetve folyékony részecskékkel; 
mikroorganizmusokkal, mint pl. baktériumokkal és vírusokkal szemben. 
Szavatossága 10 év.

CF32 A2B2E2K2-P3 NBC
Cikkszám: 042568 (fóliatasakban)

Védelmet nyújt CBRN és tüntetés oszlatásakor használt anyagokkal, 
szerves és szervetlen, savas gázokkal és gőzökkel, ammóniával és szerves 
ammónia származékokkal, mérgező és radioaktív szilárd illetve folyékony 
részecskékkel; mikroorganizmusokkal, mint pl. baktériumokkal és vírusokkal 
szemben. Szavatossága 10 év.

NBC2200 POLICE CN/CS SZŰRŐ
Cikkszám: 045125

Az NBC2200 ideális tüntetés oszlatásához, különleges kommandó, illetve a 
belföldi harckészültséget igénylő műveletekhez, azaz igen praktikus a mai 
változó világban. A tüntetésoszlatásra használt, mérgező vegyi és harcászati 
anyagokkal érintkező első beavatkozó csapatok számára kifejlesztett 
NBC 2200 rendőrségi szűrőbetét tok krómmentes és megfelel az Egyesült 
Államokban alkalmazott egyedi specifi kációknak is. Szavatossága 10 év. 
Védelmet nyújt tömegoszlatásra használt anyagokkal, pl. könnygáz, CN, 
CS, továbbá szerves és szervetlen, savas gázokkal és gőzökkel, ammóniával 
és szerves ammónia származékokkal, mérgező, radioaktív szilárd illetve 
folyékony részecskékkel, baktériumokkal és vírusokkal szemben. 

S C O T T  S Z Ű R Ő K

Cikkszámok

013010 M98 természetes gumi fejpánttal (az EN szabványnak megfelelő)

013011 M98 S kis méretben természetes gumi fejpánttal 
(az EN szabványnak megfelelő)

013030 M98 textil fejpánttal

013031 M98 S kis méretben textil fejpánttal

012695 HC PC szemvédő

012795 PC szemvédő

Kiegészítők

012790 Szemüvegkeret

012870 Folyadékbevitelre szolgáló készlet 98-as álarchoz

012593 Ivópalack

010185 HDP polietilén hordozó táska

012595 Szövet táska a maszk és a szűrő számára

M’98 Maszk

A szállított eszköz műszaki jellemzői a termékek folyamatos fejlesztésének eredményeként 
eltérhetnek az e kiadványban leírtaktól.

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

További információk az alábbi címeken találhatóak:
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: fi n-sales@tycoint.com
www.scottsafety.com
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