APP KN95

Maseczka ochronna 4-warstwowa FFP2
jednorazowego użytku
APP Nr 091110
Certyfikowana maseczka ochronna APP KN95
spełniająca wymagania klasy filtracji FFP2.
Oferuje efektywność filtracji cząstek
zawieszonych w powietrzu PM2,5
(w tym bakterii i wirusów) na poziomie
minimum 95%, a także zapewnia wysoki
komfort pracy.
Może być noszona nawet przez
kilka godzin. Produkt jest przyjazny
dla skóry.

EN 149: 2001+A1:2009

(EU) 2016/425

Maseczka spełnia
standardy zgodne
z normą europejską
EN 149.
Oznacza to, że maseczka
chroni drogi oddechowe
przed pyłem, dymem,
cząsteczkami aerozolu
oraz przed przenoszeniem
bakterii i wirusów.
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APP KN95

Maseczka ochronna 4-warstwowa FFP2

Budowa:

! Usztywniająca wkładka

modelującą się na nosie oraz podklejona
od wewnętrznej strony pianką by zapewnić
maksymalne dopasowanie do twarzy
oraz podwyższyć komfort noszenia.

! 2 elastyczne gumki

połączone za pomocą zgrzewów wykonanych
najnowocześniejszą metodą ultradźwiękową,
gwarantują mocne połączenie i swobodę
noszenia.
Uwaga!
Zgrzewy na naszych maseczkach
wykonane są najnowocześniejszą
metodą ultradźwiękową.
Dzięki temu gumki nie urywają się
przy założeniu maski co jest częstym
objawem tanich maseczek !!!

! 4-warstwowy, niepylący materiał

o bardzo gęstym splocie, który charakteryzuje
się wysoką przepuszczalnością powietrza.
Lekka włóknina nie utrudnia oddychania
i mówienia.
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Cechy, zalety i zastosowanie:

TECHNOLOGY
+
+
+
+
+
+
+

Maseczka występuje w jednym uniwersalnym rozmiarze
i dzięki specjalnie zaprojektowanej części twarzowej (3D),
idealnie dopasowuje się do różnych rodzajów twarzy.

Pełna ochrona ust i nosa
Bardzo wygodna w noszeniu
Nie przesłania pola widzenia
Wszyta wkładka usztywniająca nosek
Kolor: biały
Rozmiar: uniwersalny
Certyfikowana w klasie filtracji FFP2

ZASTOSOWANE:

ZALETY

•
•
•
•
•
•

sektor medyczny,
przemysł metalowy,
przemysł samochodowy,
przemysł chemiczny i drzewny,
górnictwo,
podczas wszystkich prac, w trakcie których
występują gazy, pary, mgły i pyły wymagające
ochrony na poziomie FFP2.

TECHNOLOGY

WYKONANA Z WYSOKIEJ JAKOŚCI MOCNEGO
MATERIAŁU O BARDZO GĘSTYM SPLOCIE,

WYCHWYTUJE MINIMUM 95%
ZANIECZYSZCZEŃ Z POWIETRZA

który nie przepuszcza pyłu oraz pary wodnej,
w tym również bakterii i wirusów, zapewniając
wysoki poziom bezpieczeństwa.

gwarantuje wysoką ochronę dróg oddechowych
przed pyłem zawieszonym w powietrzu, tzw. pył PM 2,5.

WSZYTA WKŁADKA ORAZ PRZYKLEJONA
OD WEWNĘTRZNEJ STRONY PIANKA OCHRONNA

DWIE ELASTYCZNE GUMKI ZGRZANE
METODĄ ULTRADŹWIĘKOWĄ

zapewnia idealne dopasowanie do twarzy
oraz komfort użytkowania przez kilka godzin.

dają gwarancję nie zerwania się podczas
zakładania i zdejmowania maseczki.
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Kolor

Ilość w op.
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