
         uvex silv-Air
    Egyedülálló viselési kényelmet biztosító légzésvédelem
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3D

uvex 3D silv-Air – a légzésvédelem új dimenziója

Az egyedülálló légzésvédő álarc tökéletesen illeszkedik az arc formájához. 
Az orr környékének formáját kiemelten kezelő ergonómikus kialakításnak 
köszönhetően az álarc nyomásmentesen illeszkedik, így hosszabb távon is 
kényelmesen viselhető.
A bőrbarát, rugalmas anyag, valamint a kényelmes belső tömítés lehetővé teszik 
a tökéletes és egyedi illeszkedést. A hatékony szűrőknek és nagy szűrőfelüle-
teknek köszönhetően az álarc viselője szabadon lélegezhet, mialatt maximális 
védelmet élvez.

Álarc – az orr formájára alakítva
Az ergonómikus orr-kialakítás pontosan követi az 
orr anatómiáját és garantálja az álarc tömítésének 
biztonságát és a kényelmes illeszkedést.

Szűrő
A nagy, 360°-os szelepek lehetővé teszik 
a könnyű légzést, miközben rendkívül 
megbízható védelmet biztosítanak.

Kényelmes belső tömítés
A kényelmes belső tömítés biztosítja a tökéle-
tes illeszkedést és megakadályozza a szem-
üveg kilégzéskor történő párásodását.

További információért 
telepítse a QR Code Readert 
és okostelefonja segítségével 
fényképezze le a kódot.
(csak angol nyelvű változat) 

Cikksz. 8707.333
Típus Előformázott álarc 
 High Performance
 FFP 3 háromkamrás rendszer
Szín fehér
Kiszerelés 3 db/csomag
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3D

Az uvex 3D az illeszkedés és kényelmes viselet új 
szintjét jelenti: az innovatív termékrendszer 
tökéletes ergonómiai illeszkedése egyedülálló, 
hiszen rendkívül jól alkalmazkodik az emberi 
anatómiához.

A funkcionalitás legmagasabb szintjét optimális 
kényelemmel párosítottuk a viselő számára: az uvex 3D 
termékek figyelembe veszik az egyéni jellemzőket, 
és minden helyzetben tökéletes illeszkedést nyújtanak 
- ez a legjobb alap a professzionális és biztonságos 
védőfelszerelések számára.

A viselési kényelem új dimenziója

uvex 3D – intelligens ergonómia

x

y

z
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Funkciók és tisztítás
uvex silv-Air

A 360°-os kilégző szelep jelentősen csökkenti a légzési 
ellenállást, valamint a hő és pára képződését 
az álarcon belül.

Aktívszenes
A szűrő anyagába épített aktívszén réteg csökkenti 
a kellemetlen szagokat.

Kényelmes tömítés 
A lágy tömítés biztosítja az álarc biztonságos 
és kényelmes illeszkedését.

A 3D orr kialakítás biztosítja a kényelmes illeszkedést 
és az alacsony szivárgást, valamint megakadályozza 
a bevonat nélküli szemüvegek párásodását.

Kényelmes orrcsipesz
Az álarcban található kiváló minőségű alaktartó 
orrcsipesz egyénileg állítható.

Nagy teljesítményű hőszabályozás
Az álarc rendkívül alacsony légzési ellenállást tesz 
lehetővé azáltal, hogy szűrőkamrái a belégző 
szelephez kapcsolódnak. A high performance álarcok 
hőszabályozása maximális viselési kényelmet garantál.

Fémmentes
Az álarc teljesen fémmentes és kizárólag  bőrbarát 
anyagokból készült.

R jelölés
Az álarcokat az újrahasználhatóság szempontjából 
tesztelték, melyből megállapították, hogy az álarc két 
műszakon keresztül is hordható.

A 4 ponton kapcsolódó fejpántok lehetővé teszik 
az egyedi és biztonságos illeszkedést, így maximálisan 
kielégítik a viselő igényeit.

D jelölés
Az álarc kiegészítő dolomitporos tesztelésen esett át, 
így kitűnő légáteresztést biztosít, még extrém poros 
környezetben, hosszú ideig történő viselés esetén is.

Az álarcok egyenként csomagoltak és megfelelnek 
a legszigorúbb higiéniai elvárásoknak

uvex clear
Az uvex clear cleaning spray alkal-
mas a többször használatos minő-
sítésű uvex silv-Air álarcok tisztítá-
sára.

További információt az uvex silv-Air 
légzésvédők leírásánál talál.

Cikksz. 8701.011
Térfogat 360 ml
Kiszerelés 1 doboz



uvex silv-Air FFP 1 uvex silv-Air FFP 2 uvex silv-Air FFP 3

95

Védelmi szint besorolás
uvex silv-Air

Minden FFP 1 légzésvédő megbízható 
védelmet nyújt a káros anyagokkal 
szemben, akár 4-szeres határértékig 
(MAK*) és szelepes vagy szelep nélküli 
változatban kapható.

Minden FFP 2 légzésvédő megbízható 
védelmet nyújt a káros anyagokkal 
szemben, akár 10-szeres határértékig 
(MAK*, TRK**) és szelepes vagy szelep 
nélküli változatban kapható.

Minden FFP 3 légzésvédő megbízható 
védelmet nyújt a káros anyagokkal 
szemben, akár 30-szoros határértékig 
(MAK*, TRK**) és kizárólag szelepes 
változatban kapható.

Az uvex silv-Air légzésvédő termékcsalád megfelelő védelmet biztosít 
szilárd és folyadék aeroszolok, por, pára és füst ellen, de a határértéket 
túllépő koncentrációjú gázok és gőzök esetén nem nyújt elég védelmet!

Minden légzésvédő tesztelt és megfelel a „Szűrő típusú légzésvédők, 
részecskeszűrő félálarcok”-ra vonatkozó európai EN149 szabványnak. 
Az álarcok megfelelnek az EU 89/686/EGK irányelvnek.

Az álarcok szűrő teljesítménye és a szivárgás mértéke szerint P1, P2 
vagy P3 védelmi szintekbe sorolhatók.

*    MAK = maximális munkahelyi koncentráció: A MAK értékek meghatározása 
a Német Kutatói Munkaszövetség a munkahelyi vegyi anyagok jelenlétéből 
eredő egészségügyi kockázatok meghatározásának alapján történt.

**   TRK = technológiai kibocsátási határérték: TRK értékek olyan rákkeltő anyagok 
esetén alkalmazhatók, mikor MAK értékek nem állnak rendelkezésre. 
Az egészségügyi kockázat teljes mértékben nem zárható ki.  

uvex silv-Air e
FFP 1 FFP 2 FFP 3

formázott formázott formázott

7112 7212 7312

7232 7333 7330

uvex silv-Air p
FFP 1 FFP 2 FFP 3

paneles formázott paneles formázott paneles formázott

8102 7100 8202 7200

8112 7110 8212 7210 8312 7310

aktívszenes 
7120

aktívszenes 
7220

aktívszenes 
7320

73307333

8102 7100 8202 7200

8112 7110 8212 7210 8312 7310

aktívszenes aktívszenes aktívszenes

7212

7232

7112 7212 73127312
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uvex silv-Air e
Légzésvédők

A 4 pontos fejpántok kényelmes és biztonságos illeszke-
dést tesznek lehetővé.

Az anatómiailag előformázott orrész, valamint a szűrő 
anyagába épített orrcsipesz biztosítják a tökéletes 
illeszkedést és a lehető legnagyobb kényelmet nyújtják 
a viselő számára.

A csúcsminőségű szűrőanyag biztosítja az alacsony lég-
zési ellenállást, míg a sima, fehér szűrőfelszín csökkenti 
a szennyeződés veszélyét, így felhasználható a legszigo-
rúbb higiéniai követelményeket támasztó területeken is. 
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uvex silv-Air e
Légzésvédők, FFP 1 – FFP 3 osztályok

uvex silv-Air  7112

uvex silv-Air  7212

uvex silv-Air  7312

Az FFP 1 előformázott szelepes 
álarc innovatív kialakítással és 
optimális formával rendelkezik. 
Az álarc rendkívül kényelmes 
ergonómikus formájának 
és védőszemüvegekkel való 
kompatibilitásának köszönhetően.

Az FFP 2 előformázott szelepes 
álarc innovatív kialakítással és 
optimális formával rendelkezik. 
Az álarc védőszemüveggel együtt is 
viselhető, ergonómikus alakja 
pedig nagyfokú kényelmet biztosít. 
A belső tömítőgyűrű és az anyagba 
épített orrpárnák csökkentik 
a szivárgást, valamint a legnagyobb 
biztonságot nyújtják az FFP 2 
kategóriába sorolt álarcok között.

Az FFP 3 előformázott szelepes 
álarc innovatív kialakítással 
és optimális formával rendelkezik. 
A tömítés rendkívül finom porózus 
szerkezetének, az extra széles 
fejpántoknak és a beépített 
orrcsipesznek köszönhetően 
az álarc kényelmesen 
és biztonságosan helyezhető fel. 
A háromdimenziós kialakítás 
lehetővé teszi a tökéletes 
illeszkedést bármilyen 
arcformához.

Cikksz. 8707.112
Típus FFP 1 előformázott álarc szeleppel
Szín fehér
Kiszerelés 15 db/csomag

Cikksz. 8707.212
Típus FFP 2 előformázott álarc szeleppel
Szín fehér
Kiszerelés 15 db/csomag 

Cikksz. 8707.312
Típus FFP 3 előformázott álarc szeleppel
Szín fehér
Kiszerelés 5 db/csomag
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uvex silv-Air e
Légzésvédők, FFP 2 és FFP 3 osztályok
High Performance

uvex silv-Air  7232
• Nagy teljesítményű, három-

kamrás climazone rendszer 
• Innovatív kialakítás, optimális 

forma 
• 4 pontos fejpánt a kényelmes, 

biztonságos illeszkedésért 
• Beépített, rugalmas, illeszthető 

orrcsipesz 
• 2 extra szűrő belégző szeleppel 

az alacsony légzési ellenállás 
és a nagyobb kényelem érdeké-
ben

• Az álarc megfelel a dolomitos 
porvizsgálat követelményeinek, 
így hosszabb idejű használat 
esetén is alacsony légzési el-
lenállást biztosít 

• Rendkívül lágy belső tömítő-
gyűrű

A csúcsminőségű uvex 
silv-Air külső anyaga a lehető 
legjobb szellőzést biztosítja

Az orr számára kialakított mélyedés tökéletesen 
illeszkedik szinte minden orrformához.

Lé
gz

és
i e

lle
ná

llá
s 

(p
)

Kilégzés 160 l/minBelégzés 95 l/min
Levegő térfogat (l/min)

Belégzés 30 l/min

Más hasonló termék (FFP 2 szeleppel)

A silv-Air 7210 típushoz képest kb 
25%-kal, más hasonló termékhez (FFP 2 
szeleppel) képest pedig több mint 
40 %-kal csökkenti a légzési ellenállást.

• Nagy teljesítményű, három-
kamrás climazone rendszer

• Innovatív kialakítás, optimális 
forma 

• 4 pontos fejpánt a kényelmes, 
biztonságos illeszkedésért

• Beépített, rugalmas, illeszthető 
orrcsipesz 

• 2 extra szűrő belégző szeleppel 
az alacsony légzési ellenállás és 
a nagyobb kényelem érdekében

• További besorolások (R + D): 
Az álarcok rendelkeznek 
többszörhasználatos („R”), vala-
mint a nagyobb porterhelésnek 
ellenálló, a dolomitpor vizsgálat 
követelményeinek megfelelő 
(„D”) minősítéssel, így több mint 
egy műszakon keresztül is hasz-
nálhatók.

• Rendkívül lágy belső tömítőgyűrű

TIPIKUS FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

Az FFP 3 osztályba sorolt légzés-
védők használhatók hegesztés, 
forrasztás során, a rendkívül 
veszélyes mikroszkópikus port 
magas koncentrációban tartalmazó 
környezetben és vegyi anyagokkal 
folytatott munka során. 

uvex silv-Air 7330

Rugalmas, 4 pontos fejpánt a kényel-
mes, biztonságos illeszkedésért.

Az uvex silv-Air 7330 az uvex climazone 
termékcsalád legújabb típusát képviseli, 
mely megfelel az uvex testhőmérséklet-
szabályozásra vonatkozó szigorú minőségi 
elvárásainak.

Cikksz. 8707.232
Típus Előformázott álarc
 High Performance
 FFP 2 háromkamrás rendszer
Szín ezüstszürke 
Kiszerelés 3 db/csomag

Cikksz. 8707.330
Típus Előformázott álarc 
 High Performance
 FFP 3 háromkamrás rendszer
Szín ezüstszürke
Kiszerelés 3 db/csomag
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uvex silv-Air p
Légzésvédők, FFP 1 osztály

TERMÉKLEÍRÁS

• Innovatív kialakítás, optimális forma
• Lágy anyagszélek a nagyobb kényelemért
• Varrás nélküli fejpánt a kényelmes, biztonságos illeszkedésért
• Kilégző szelep az álarc belső terében felhalmozódott hő és pára 

mennyiségének csökkentésére
• Az előformázott álarcok optimalizált orr kialakításuknak köszön-

hetően védőszemüvegekkel együtt hordhatók (mélyedések az orr 
bal és jobb oldalán)

• Az aktívszén réteg megakadályozza a határérték alatti koncentrá-
ciójú szagok, gázok és gőzök átjutását (silv-Air 8707.120)

TIPIKUS FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

Az FFP 1 osztályba sorolt légzésvédők használhatók 
az élelmiszeriparban, kőfaragásnál, cementtel történő munka során, 
építési munkáknál, valamint puhafa feldolgozása során.

A háromdimenziós, 
optimális forma 
ideálisan kombinál-
ható védőszemüve-
gekkel.

Lágy anyagszélek a nagyobb 
kényelemért.

A varrás nélküli fejpántok 
nem okoznak nyomást.

Minden FFP 1 modell teljesen 
fémmentes

Az előformázott 
álarc aktívszenes 
szűrővel is kapható, 
amely megakadá-
lyozza a kellemetlen 
szagok átjutását. 
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uvex silv-Air p
Légzésvédők, FFP 1 osztály

uvex silv-Air  7110

Az FFP 1 előformázott szelepes álarc innovatív 
kialakítással és optimális formával rendelkezik. 
Az álarc védőszemüveggel együtt is viselhető, 
ergonómikus alakja pedig nagyfokú kényelmet 
biztosít.

Cikksz. 8707.110
Típus FFP 1 előformázott álarc szeleppel
Szín ezüstszürke
Kiszerelés 15 db/csomag
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Légzésvédők, FFP 1 osztály
uvex silv-Air p

uvex silv-Air  8112

uvex silv-Air  8102

Az FFP 1 előformázott szelep nélküli 
álarc innovatív kialakítással és 
optimális formával rendelkezik. 
Állítható orrcsipesze lehetővé teszi 
az álarc kényelmes és biztonságos 
illeszkedését.

Az FFP 1 előformázott szelepes 
álarc innovatív kialakítással és 
optimális formával rendelkezik. 
Állítható orrcsipesze lehetővé teszi 
az álarc kényelmes és biztonságos 
illeszkedését. 

uvex silv-Air  7100

Az FFP 1 előformázott szelep 
nélküli álarc innovatív kialakítással 
és optimális formával rendelkezik. 
A nagyobb kényelem érdekében 
fém és műanyag elemeket nem 
tartalmaz.

uvex silv-Air  7120 aktívszenes

Az FFP 1 előformázott szelepes 
álar c innovatív kialakítással és opti-
mális formával rendelkezik. A álarc 
védőszemüveggel együtt is viselhe-
tő, ergonómikus alakja pedig nagy-
fokú kényelmet biztosít. Aktívszén-
tartalmának köszönhetően kiszűri 
a kellemetlen szagokat (küszöbér-
ték alatti koncentrációjú gázok és 
gőzök esetén).

Cikksz. 8708.112
Típus FFP 1 panelest álarc szeleppel
Szín ezüst
Kiszerelés 15 db/csomag 

Cikksz. 8708.102
Típus FFP 1 paneles álarc szelep nélkül 
Szín ezüst 
Kiszerelés 20 db/csomag

Cikksz. 8707.100
Típus FFP 1 előformázott álarc szelep nélkül 
Szín ezüstszürke 
Kiszerelés 20 db/csomag

Cikksz. 8707.120
Típus FFP 1 előformázott álarc szeleppel
Szín ezüst/antracit 
Kiszerelés 15 db/csomag 
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uvex silv-Air p
Légzésvédők, FFP 2 osztály

TERMÉKLEÍRÁS

• Innovatív kialakítás, optimális forma
• Lágy szélek a nagyobb kényelemért
• Varrás nélküli fejpánt a kényelmes, biztonságos illeszkedésért
• Műanyag vagy fém részeket nem tartalmaz (előformázott  álarc)
• Kilégzőszelep az álarc belső terében felhalmozódó hő és pára 

mennyiségének csökkentésére
• Az előformázott álarcok optimalizált orr kialakításuknak köszön-

hetően védőszemüvegekkel együtt hordhatók (mélyedések az orr 
bal és jobb oldalán)

• Az aktívszenes szűrő megakadályozza a küszöbérték alatti kon-
centrációjú szagok, gázok és gőzök bejutását (silv-Air 8707.220)

TIPIKUS FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

Az FFP 2 csoportba sorolt légzésvédők használhatók bányászat, 
fémipari munkák, fafeldolgozás során, valamint hajógyárakban.

Széles fejpánt az egyenletes 
nyomáseloszlás és kényelmes 
illeszkedés érdekében.

Lágy, sima szélek a nagyobb 
kényelemért.

Az ergonómikus forma 
garantálja a szoros illeszkedést, 
fém csipeszek vagy 
tömítések nélkül

Az előformázott 
álarc aktívszenes 
szűrővel is 
kapható, amely 
megakadályozza 
a kellemetlen 
szagok átjutását
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uvex silv-Air p
Légzésvédők, FFP 2 osztály

uvex silv-Air  7210

Az FFP 2 előformázott szelepes álarc innovatív 
kialakítással és optimális formával rendelkezik. 
Az álarc védőszemüveggel együtt is viselhető, 
ergonómikus alakja pedig nagyfokú kényelmet 
biztosít.

Cikksz. 8707.210
Típus FFP 2 előformázott álarc szeleppel
Szín ezüstszürke
Kiszerelés 15 db/csomag
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uvex silv-Air p
Légzésvédők, FFP 2 osztály

uvex silv-Air  8212

uvex silv-Air  8202

Az FFP 2 előformázott szelep nélküli 
álarc innovatív kialakítással és 
optimális formával rendelkezik. 
Állítható orrcsipesze lehetővé teszi 
az álarc kényelmes és biztonságos 
illeszkedését.

Az FFP 2 előformázott szelepes 
álarc innovatív kialakítással és 
optimális formával rendelkezik. 
Állítható orrcsipesze lehetővé teszi 
az álarc kényelmes és biztonságos 
illeszkedését.

uvex silv-Air  7200

Az FFP 2 előformázott szelep 
nélküli álarc innovatív kialakítással 
és optimális formával rendelkezik. 
A nagyobb kényelem érdekében 
műanyag vagy fém elemeket nem 
tartalmaz.

uvex silv-Air  7220 aktívszenes

Az FFP 2 előformázott szelepes álarc 
innovatív kialakítással és optimális 
formával rendelkezik. Az álarc 
védőszemüveggel együtt is viselhető, 
ergonómikus alakja pedig nagyfokú 
kényelmet biztosít. Az aktívszén 
tartalmának köszönhetően kiszűri 
a kellemetlen szagokat (küszöbérték 
alatti koncentrációjú gázok és gőzök 
esetén)

Cikksz. 8708.212
Típus FFP 2 paneles álarc szeleppel 
Szín ezüst
Kiszerelés 15 db/csomag 

Cikksz. 8708.202
Típus FFP 2 paneles álarc szelep nélkül
Szín ezüst
Kiszerelés 20 db/csomag

Cikksz. 8707.200
Típus FFP 2 előformázott álarc szelep nélkül
Szín ezüstszürke
Kiszerelés 20 db/csomag

Cikksz. 8707.220
Típus FFP 2 előformázott álarc szeleppel
Szín ezüst/antracit
Kiszerelés 15 db/csomag
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uvex silv-Air p
Légzésvédők, FFP 3 osztály

uvex silv-Air  8312

uvex silv-Air  7310

uvex silv-Air 7320 aktívszenes

Az FFP 3 előformázott szelepes 
álarc innovatív kialakítással és 
optimális formával rendelkezik. 
Állítható orrcsipesze lehetővé teszi 
az álarc kényelmes és biztonságos  
illeszkedését. 

Az FFP 3 előformázott szelepes 
álarc innovatív kialakítással és 
optimális formával rendelkezik. 
A finom porózus szerkezetű 
tömítőgyűrű és az extra széles 
fejpántok lehetővé teszik az álarc 
biztonságos és kényelmes 
illeszkedését.

Az FFP 3 előformázott szelepes 
álarc innovatív kialakítással és 
optimális formával rendelkezik. 
A finom porózus szerkezetű 
tömítés és az extra széles 
fejpántok lehetővé teszik az álarc 
biztonságos és kényelmes 
illesztését. Aktívszenet is 
tartalmaz a kellemetlen szagok 
(küszöbérték alatti koncentrációjú 
gázok és gőzök) kiszűrésének 
érdekében.

Cikksz. 8708.312
Típus FFP 3 paneles álarc szeleppel 
Szín ezüst
Kiszerelés 15 db/csomag 

Cikksz. 8707.310
Típus FFP 3 előformázott álarc szeleppel
Szín ezüstszürke
Kiszerelés 5 db/csomag

Cikksz. 8707.320
Típus FFP 3 előformázott álarc szeleppel 
 és atívszénnel
Szín ezüst/antracit
Kiszerelés 5 db/csomag
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uvex silv-Air 
Útmutató a szabványokhoz és termékekhez

ANYAGJELLEMZŐ PARAMÉTEREK ÉS ALKALMAZÁSOK

TERMÉKEK

Azbeszt: rövid ideig tartó, nem folyamatos munka, mintavételezés

Gomba spórákkal, baktériumokkal, porokkal történő munkavégzés

Radioaktív részecskék

Peszticidek permetezése (finomszemcsés)

Szigetelés (pl. üvegszálas szigetelőanyagokkal)

Kvarcpor (kőfaragás)

Csiszolás, vágás, marás, fúrás, sarokköszörülés, fűrészelés

Cementpor

Erőmű utólagos felszerelés és szűrőtisztítás

Famunka (tölgy, bükk, trópusi fafélék)

Hulladékégetés (dioxinok, furánok)

Lisztpor (élelmiszeripar)

Téglabontás, kőfaragás, beton

Papírpor (nyomtatás)

Erőműben keletkező szénpor

Szennyvízkezelés

Bányászat

Akkumulátor gyártás

Alumínium hegesztőanyagok

Forrasztás, hegesztés, öntés

Építmények tisztítása

Gyanta- és ragasztó-feldolgozás (megfelelő szellőzés mellett)

Kórokozók (vérrel történő érintkezés)

Folyadéksugaras vágás (préselés, rajzolás, fúrás)

Növényvédőszerek permetezése (por)

Citosztatikus anyagok (kemoterápia)

Kórházak/sürgősségi orvosi ellátás

Levegőben terjedő influenzafertőzések (orvosi személyzet, munka köhögő betegekkel, hörgőtükrözés, intubáció és szívás)

Mezőgazdaság/erdészet

Hulladékkomponens-szétválasztás (baktériumok, spórák, szagok)

Ezek a szűrő osztályok a minimális követelményeknek felelnek meg és kizárólag támpontul szolgálnak. Használat előtt meg kell győződnie arról, hogy a védőálarc megfelel az adott veszélyes anyag és 
annak koncentrációja által megkívánt követelményeknek!

A RÉSZECSKESZŰRŐK HÁROM OSZTÁLYBA SOROLHATÓK

  Nem toxikus és fibrózist nem kiváltó részecskék esetén. Védelem a határérték (MAK*) akár 4-szereséig.

  A szűrők alkalmasak a káros és veszélyes részecskék, gőz és füst, szilárd és folyékony részecskék közepes szintű kiszűrésére. 
Védelem a határérték (MAK*, TRK**) akár 10-szereséig.

  A magas osztályba sorolt szűrők alkalmasak a mérgező részecskék, gőz és füst, szilárd és folyékony részecskék közepes szintű 
kiszűrésére. Védelem a határérték (MAK*, TRK**) akár 30-szorosáig.
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Légzésvédők
uvex silv-Air c
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Légzésvédők, FFP 1 és FFP 2 osztályok
uvex silv-Air c

uvex silv-Air c RÉSZECSKESZŰRŐ ÁLARC

•  Innovatív kialakítás, optimális forma
• Lágy anyagszélek a nagyobb viselési kényelemért
•  Varrás nélküli fejpánt a kényelmes, biztonságos 

illeszkedésért
•  Kilégző szelep a könnyű légcseréhez, mely egyben 

csökkenti az álarcon belül felhalmozódó hő és pára 
mennyiségét

•  Állítható orrcsipesz az egyénileg állítható illeszkedésért
•  Az álarc megfelel a dolomitpor vizsgálat 

követelményeinek
•  Kompatibilis az uvex védőszemüvegekkel
•  A felső rész tömítése biztonságos és kényelmes 

illeszkedést tesz lehetővé
•  Aktívszenes szűrő, mely alkalmas az FFP 2 opciónál 

(uvex silv-Air c 2220) leírt hegesztési munkákhoz

A kilégzőszelep 360°-os nyílása biztosítja 
a nagyon alacsony légzési ellenállást, 
valamint gondoskodik az álarc belső 
terének hűtéséről.

Az álarc felső részén elhelyezett tömítés 
biztonságos illesztést és a megnövelt 
viselési kényelmet nyújt.

A lágy anyagszéleknek köszönhetően nem 
érezhető kényelmetlen nyomás.

A varrás nélküli fejpánt 
állítható az optimális 
illeszkedés érdekében.

Az állítható orrcsipesz biztonságos 
és kiváló egyedi 
illeszkedést biztosít.

1

5

4
3

2
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Részecskeszűrő álarcok, FFP 1 védelmi osztály
uvex silv-Air c

uvex silv-Air  3100

uvex silv-Air  3110

uvex silv-Air  2100

uvex silv-Air  2110

FFP 1 paneles álarc szelep nélkül.

FFP 1 paneles álarc szeleppel.

FFP 1 előformázott álarc szelep 
nélkül.

FFP 1 előformázott álarc szeleppel.

Cikksz. 8733.100
Típus FFP 1 paneles álarc szelep nélkül
Szín fehér
Kiszerelés 30 db/csomag
 

Cikksz. 8733.110
Típus FFP 1 paneles álarc szeleppel 
Szín fehér
Kiszerelés 15 db/csomag

Cikksz. 8732.100
Típus FFP 1 előformázott álarc szelep nélkül
Szín fehér
Kiszerelés 20 db/csomag
 

Cikksz. 8732.110
Típus FFP 1 előformázott álarc szeleppel
Szín fehér
Kiszerelés 15 db/csomag
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uvex silv-Air c
Részecskeszűrő álarcok, FFP 2 védelmi osztály

uvex silv-Air  3200 · 3210 · 3220

uvex silv-Air  2200 · 2210 · 2220

FFP 2 paneles álarcok szeleppel vagy szelep nélkül, valamint egy további 
modell szeleppel és aktívszénnel.

FFP 2 előformázott álarcok szeleppel vagy szelep nélkül, valamint egy 
további modell szeleppel és aktívszénnel.

uvex silv-Air 3200
Cikksz. 8733.200
Típus FFP 2 paneles álarc szelep nélkül
Szín fehér
Kiszerelés 30 db/csomag

uvex silv-Air 3210
Cikksz. 8733.210
Típus FFP 2 paneles álarc szeleppel
Szín fehér
Kiszerelés 15 db/csomag

uvex silv-Air 2200
Cikksz. 8732.200
Típus FFP 2 előformázott álarc szelep nélkül
Szín fehér
Kiszerelés 20 db/csomag

uvex silv-Air 2210
Cikksz. 8732.210
Típus FFP 2 előformázott álarc szeleppel
Szín fehér
Kiszerelés 15 db/csomag

uvex silv-Air 3220
Cikksz. 8733.220
Típus FFP 2 paneles álarc szeleppel és 
 atívszénnel
Szín ezüst
Kiszerelés 15 db/csomag

uvex silv-Air 2220
Cikksz. 8732.220
Típus FFP 2 előformázott álarc szeleppel és
 atívszénnel
Szín ezüst
Kiszerelés 15 db/csomag

uvex silv-Air 3200

uvex silv-Air 3210

uvex silv-Air 3220

uvex silv-Air 2200

uvex silv-Air 2210

uvex silv-Air 2220
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uvex silv-Air c
Részecskeszűrő álarcok, FFP 3 védelmi osztály

uvex silv-Air  3310

uvex silv-Air  2310

FFP 3 paneles álarc szeleppel.

FFP 3 előformázott álarc szeleppel.

Cikksz. 8733.310
Típus FFP 3 paneles álarc szeleppel 
Szín fehér
Kiszerelés 15 db/csomag

Cikksz. 8732.310
Típus FFP 3 előformázott álarc szeleppel 
Szín fehér
Kiszerelés 15 db/csomag
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uvex silv-Air
Áttekintés

Cikksz. Termék Típus Szín Kiszerelés Oldal

8701.011 uvex clear Tisztító spray 1 doboz (360 ml) 94

8707.100 uvex silv-Air 7100 FFP 1 előformázott álarc szelep nélkül ezüstszürke 20 db/csomag 101

8707.110 uvex silv-Air 7110 FFP 1 előformázott álarc szeleppel ezüstszürke 15 db/csomag 100

8707.112 uvex silv-Air 7112 FFP 1 előformázott álarc szeleppel fehér 15 db/csomag 97

8707.120 uvex silv-Air 7120 aktívszenes FFP 1 paneles álarc szeleppel ezüst/antracit 15 db/csomag 101

8707.200 uvex silv-Air 7200 FFP 2 előformázott álarc szelep nélkül ezüstszürke 20 db/csomag 104

8707.210 uvex silv-Air 7210 FFP 2 előformázott álarc szeleppel ezüstszürke 15 db/csomag 103

8707.212 uvex silv-Air 7212 FFP 2 előformázott álarc szeleppel fehér 15 db/csomag 97

8707.220 uvex silv-Air 7220 aktívszenes FFP 2 előformázott álarc szeleppel ezüst/antracit 15 db/csomag 104

8707.232 uvex silv-Air 7232 high performance FFP 2  előformázott álarc három kamrás ezüstszürke 3 db/csomag 98

8707.310 uvex silv-Air 7310 FFP 3 előformázott álarc szeleppel ezüstszürke 5 db/csomag 105

8707.312 uvex silv-Air 7312 FFP 3 előformázott álarc szeleppel fehér 5 db/csomag 97

8707.320 uvex silv-Air 7320  aktívszenes FFP 3 előformázott álarc szeleppel ezüst/antracit 5 db/csomag 105

8707.330 uvex silv-Air 7330 high performance FFP 3  előformázott álarc három kamrás  ezüstszürke 3 db/csomag 98

8707.333 uvex silv-Air 7333 high performance FFP 3  előformázott álarc három kamrás  fehér 3 db/csomag 92/93

8708.102 uvex silv-Air 8102 FFP 1 paneles álarc szelep nélkül ezüst 20 db/csomag 101

8708.112 uvex silv-Air 8112 FFP 1 paneles álarc szeleppel ezüst 15 db/csomag 101

8708.202 uvex silv-Air 8202 FFP 2 paneles álarc szelep nélkül ezüst 20 db/csomag 104

8708.212 uvex silv-Air 8212 FFP 2 paneles álarc szeleppel ezüst 15 db/csomag 104

8708.312 uvex silv-Air 8312 FFP 3 paneles álarc szeleppel ezüst 15 db/csomag 105

8732.100 uvex silv-Air 2100 FFP 1 előformázott álarc szelep nélkül fehér 20 db/csomag 109

8732.110 uvex silv-Air 2110 FFP 1 előformázott álarc szeleppel fehér 15 db/csomag 109

8732.200 uvex silv-Air 2200 FFP 2 előformázott álarc szelep nélkül fehér 15 db/csomag 110

8732.210 uvex silv-Air 2210 FFP 2 előformázott álarc szeleppel fehér 15 db/csomag 110

8732.220 uvex silv-Air 2220 FFP 2 előformázott álarc szeleppel ezüst 20 db/csomag 110

8732.310 uvex silv-Air 2310 FFP 3 előformázott álarc szeleppel fehér 15 db/csomag 111

8733.100 uvex silv-Air 3100 FFP 1 paneles álarc szelep nélkül fehér 30 db/csomag 109

8733.110 uvex silv-Air 3110 FFP 1 paneles álarc szeleppel fehér 15 db/csomag 109

8733.200 uvex silv-Air 3200 FFP 2 paneles álarc szelep nélkül fehér 30 db/csomag 110

8733.210 uvex silv-Air 3210 FFP 2 paneles álarc szeleppel fehér 15 db/csomag 110

8733.220 uvex silv-Air 3220 FFP 2 paneles álarc szeleppel ezüst 15 db/csomag 110

8733.310 uvex silv-Air 3310 FFP 3 paneles álarc szeleppel fehér 15 db/csomag 111
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