PROFESJONALNA PÓŁMASKA
PRZECIWGAZOWA ABEK1
Materiał:
Typ:
Rozmiar:

guma
półmaska
uniwersalny

Profesjonalna półmaska przeciwgazowa z dwoma wielogazowymi filtropochłaniaczami A1B1E1K1P3. To zestaw w skład,
którego wchodzą 2 filtry i półmaska przeznaczona do wielokrotnego użytku. Prawidłowo założona półmaska zakrywa
usta, nos oraz podbródek. Wykonana z bardzo lekkich i odpornych materiałów, które nie wpływają negatywnie w
jakikolwiek sposób na zdrowie osoby, która z niej korzysta. Półmaska przeciwgazowa w żaden sposób nie ogranicza
widoczności i nie krępuje ruchów przez co zapewnia komfortową pracę w każdych warunkach.
KORPUS MASKI: korpus został wykonany z termoplastycznej gumy, która dzięki swoim specjalnym właściwością bez
problemu dopasowuje się do każdej twarzy. Ze względu na jej materiał i świetnie zaprojektowany kształt półmaska
zapewnia szczelność styku z twarzą. W korpusie znajdują się dwa złącza do filtro-pochłaniaczy i zawór wydechowy.
ZAWÓR WYDECHOWY: poprzez zawór wydechowy powietrze, które jest wydychane natychmiastowo wyprowadzane jest
na zewnątrz. Zwór to gniazdo oraz membrana, która otwiera się podczas wydechu. W momencie gdy powietrze jest
wdychane membrana jest zamknięta. Całe wdychane powietrze przechodzi przez filtry, które zamontowane są przy
masce gazowej.
REGULOWANA DŁUGOŚĆ TAŚM: dzięki regulowanym taśmą półmaska zapewnia niskie opory podczas oddychania.
ROZPINANA TAŚMA NAGŁOWIA: możliwość rozpięcia dolnej taśmy nagłowia pozwala na dużo łatwiejsze mocowane
maski.
ŁATWY DEMONTAŻ: elementy maski cechują się bardzo łatwym demontażem co pozwala na proste mycie i dezynfekcje
produktu.
ELASTYCZNA I DELIKATNA: specjalne materiały wykorzystane przy produkcji maski zapewniają świetny komfort pracy
nie powodując przy tym żadnych uczuleń czy podrażnień
SPOSÓB UŻYCIA: aby półmaska spełniała swoje właściwości należy nałożyć ją na twarz poprzez założenie górnego paska
mocującego na głowę. Pasek dolny musi być zapięty tuż nad szyją z tyłu głowy. Aby prawidłowo wyregulować paski
mocujące należy za nie lekko pociągnąć w celu wydłużenia. Aby sprawdzić czy półmaska została założona poprawnie
możemy przytkać otwory przez które wlatuje powietrze i wykonać wdech – dzięki temu sprawdzimy czy do wnętrza
maski nie będzie dostawać się fałszywe powietrze.

