TM

Schválení CE 0121 dle:

Soupravy Proﬁle2

ČSN EN 140:1999
(IDT EN 140:1998)

Souprava obsahuje polomasku zvolené velikosti s jedním
párem ﬁltrů (P3, A1-P3 nebo ABEK1-P3), připravenou k
okamžitému použití.

ČSN EN 14387:2004
(IDT EN 14387:2004)

Kód

ČSN EN 143:2001
(IDT EN 143:2000)

INFORMACE PRO
OBJEDNÁVKY
Polomaska

Proﬁle2™

Polomaska

Filtr

032170

S

2 x Pro2 P3

032173

M

2 x Pro2 P3

032176

L

2 x Pro2 P3

032171

S

2 x Pro2 A1 P3

032174

M

2 x Pro2 A1 P3

Kód

Název

Velikost

032177

L

2 x Pro2 A1 P3

032072

Proﬁle2

S

032172

S

2 x Pro2 A1B1E1K1 P3

032071

Proﬁle2

M

032175

M

2 x Pro2 A1B1E1K1 P3

032070

2

L

032178

L

2 x Pro2 A1B1E1K1 P3

Proﬁle

Filtry Pro2
Barevné značení

Typ a třída

Filtr proti částicím Pro2
Pevné a kapalné, toxické a radioaktivní částice,
mikroorganismy (viry, bakterie a výtrusy).

Organické plyny a páry s bodem varu vyšším než 65°C
(třída 1).
Organické plyny a páry s bodem varu vyšším než 65°C
(třída 2 s delší účinností).
Organické plyny a páry, anorganické plyny a páry,
kyselé plyny a páry.

Organické plyny a páry, anorganické plyny a páry,
kyselé plyny a páry, amoniak a organické aminy.

Organické plyny a páry s bodem varu vyšším než
65°C, pevné a kapalné, toxické a radioaktivní částice a
mikroorganismy.
Organické plyny a páry s bodem varu vyšším než
65°C, pevné a kapalné, toxické a radioaktivní částice a
mikroorganismy (třída 2 s delší účinností).
Organické plyny a páry, anorganické plyny a páry,
kyselé plyny a páry, pevné a kapalné, toxické a
radioaktivní částice a mikroorganismy.

Organické, anorganické a kyselé plyny a páry,
amoniak a organické aminy, pevné a kapalné, toxické
a radioaktivní částice a mikroorganismy.

Další detailní informace Vám rád poskytne Váš obchodní partner nebo technická podpora českého zastoupení ﬁrmy SCOTT Health & Safety.

Customer services:
Tel.: +358 (0) 6 3244 543
fin-sales@tycoint.com
Tel.: +44 (0) 1695 711711
scottint.uk@tycoint.com

autorizované zastoupení pro CR a SR
Heydukova 7
180 00 Praha 8
tel./fax: +420 284 826 625, 641
www.takos.cz
Vzhledem k nepřetržitému inovačnímu procesu, uplatňovanému naší ﬁrmou, se
dodaný výrobek může lišit od výše uvedených informací.
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POLOMASKA PROFILE2
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O C H R A N A K O M B I N O VA N Á S P O H O D L Í M
Nová polomaska Proﬁle2 představuje moderní ochranný
prostředek, nabízející uživateli kromě dokonalé ochrany a
pohodlí také spolehlivost, dlouhou životnost a nízké provozní
náklady.
Dokonalé vyvážení polomasky, extrémně nízké dýchací
odpory, příjemné posazení na obličeji a především ucelená
nabídka vysoce účinných ﬁltrů SCOTT Pro2 dovolují její
použití při mnoha činnostech v nejrůznějších podmínkách.

POLOMASKA PROFILE2 JE VÁŠ SPOLEHLIVÝ PARTNER
PŘI OCHRANĚ DÝCHACÍCH CEST.

Výjímečně pohodlná a dokonale posazená
Lehký a neutrální (nealergický a nepáchnoucí) elastomer TPE,
z něhož je polomaska zhotovena, dodává lícnici nejen pružnost
a přilnavost, ale také působí velmi příjemně na kůži obličeje.
Polomaska neobtěžuje ani při dlouhodobém nošení.
•
Konstrukce vdechovacích ventilů snižuje dýchací odpor na
minimum a výrazně omezuje únavu uživatele,
•
použité materiály neobsahují latex ani silikon a zabraňují
podráždění kůže i při dlohodobém používání,
•
upínací systém s protisměrným dotahováním perfektně udržuje
polomasku na obličeji, aniž by přitom uživatel cítil nadměrný
tah nebo tlak,
•
odvodňovací kanálek umístěný v podpěře brady zabraňuje
zvyšování vlhkosti uvnitř lícnice při pocení.

Jednoduché použití

Účinnost a ochrana
Zdařilé rozložení hmotnosti napomáhá efektivnímu
posazení lícnice na obličeji. Upínací systém s
protisměrným dotahováním brání samovolnému
uvolnění a kompenzuje síly působící na těsnící linii
při pohybu hlavou.
•
Výběr ze tří velikostí polomasky a široká
těsnící linie umožňují dosáhnout optimálního
posazení u každého typu obličeje,
•
nastavitelný upínací systém zcela pokrývá
potřeby různých tvarů hlavy,
•
krytem proti jiskrám, potřísnění a hrubým
nečistotám jsou vybaveny jak ﬁltry, tak
vydechovací ventil,
•
konstrukce vydechovacího kanálu umožňuje
nezkreslenou komunikaci,
•
umístění ﬁltrů neomezuje výhled a přispívá
k rovnoměrnému rozložení hmotnosti
polomasky,
bajonetová přípojka zajišťuje rychlé a velmi
•
spolehlivé připojení ﬁltrů k lícnici.

Snadný až intuitivní postup při nasazování a
konečném upevnění na obličeji jistě přivítají všichni
uživatelé.
•
Obě nastavitelné pásky umožňují jednoduché
a pohodlné nastavení lícnice do nejvhodnější
polohy,
•
nízký proﬁl polomasky dovoluje použití
ochranných brýlí, mušlových chráničů sluchu a
ochranného štítu nebo přilby,
snadné a rychlé připojení ﬁltrů ocení uživatel již
•
při prvním použití,
průhledná lícnice zjednodušuje identiﬁkaci
•
uživatele a také dobře indikuje znečištění.

Nastavitelný
upínací systém
usnadňuje nasazení a
polohování.

Nízké provozní náklady
Lícnice z jemného elastomeru
zaručuje dokonalé posazení na
obličeji.

Konstrukce
vydechovacího kanálu
umožňuje nezkreslenou
komunikaci.
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Filtry nezasahují do
zorného pole a jejich
umístění přispívá k
optimálnímu rozložení
hmotnosti.

Používání polomasky Proﬁle2 s ﬁltry Pro2 je ve srovnání s
ostatními dostupnými ochrannými prostředky stejné kategorie
velmi ekonomicky výhodné, což dokumentují i následující
informace:
•
polomaska je složena z minimálního počtu dílů a
potřeba náhradních dílů je díky prodloužené životnosti
a použitým materiálům zanedbatelná,
•
nabídka ﬁltrů pro polomasku je v rámci možnosti jejího
použití zcela vyčerpávající,
•
životnost ﬁltrů prodlužuje nejen nasměrování jejich
vstupních otvorů dozadu, tedy dále od pracovní oblasti,
ale také integrovaný kryt proti jiskrám, potřísnění a
hrubým nečistotám,
•
jednoduchá kontrola, údržba a čištění polomasky
nevyžadují dodatečné výdaje,
•
hygienické balení každé masky v kvalitním sáčku
umožňuje personalizaci ochranného prostředku.
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