uvex silv-Air
Vynikající komfort nošení ochranných dýchacích polomasek

3D

uvex 3D silv-Air – ochrana dýchacích cest nové dimenze
Vysoce funkční ochranné dýchací polomasky s perfektním tvarem vyhovujícím
každému lidskému obličeji. Ergonomický tvar a design polomasek dbá na
precizní vytvarování v nosní části a zaručuje příjemný posaz bez otlaků i při
dlouhodobém nošení.
Na dotyk příjemný, flexibilní materiál s komfortním těsnícím páskem kolem dokola podporuje vynikající komfortní nošení pro každý tvar obličeje. Efektivní filtr
se širokou filtrační zónou umožňuje téměř přirozené nadechování při zachování
maximálních ochranných vlastností.
Obj. č.:
Typ:

Barva:
Balení:

8707.333
tvarovaná dých. polomaska
High Performance
FFP 3 s jedním nádechovým
a dvěma výdechovými ventilky
bílá
3 ks

Vytvarování v nosní části
Ergonomický tvar nosní části polomasky
přesně vyhovuje anatomii lidského nosu
a skvěle „sedí“.

Těsnící guma nádechových ventilků
Měkká komfortní těsnící guma je perfektně
přizpůsobena tvaru ventilků a zabraňuje
zamlžení brýlí při na/vydechování.

Ventilek
Dostatečně velký 360° ventilek umožňuje
snadné dýchání, a zároveň poskytuje nejvyšší
ochranu.

Pro další informace
nutno nainstalovat
QR-Code Reader
a vyfotit kód
Smartphonem.
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3D

uvex 3D – inteligentní ergonomie
Komfort nošení nové dimenze

y
x

z

uvex 3D představuje nový pojem ve tvaru a komfortu nošení ochranných dýchacích polomasek:
inovativní produktový systém přesvědčí svým
ergonomickým designem a tvarem a perfektně,
flexibilně vyhovuje lidské anatomii.

Nejvyšší funkčnost při nejvyšším komfortu nošení:
produkty uvex 3D berou v úvahu individualitu lidí
a optimálně vyhovují v každé situaci – ideální
základ profesionální a bezpečné osobní ochranné
výbavy.
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uvex silv-Air
Funkce a čištění

360° výdechový ventilek poskytuje znatelné snížení
odporu vzduchu při vydechování a snižuje teplo
a vlhkost uvnitř masky.

Dýchací polomasky jsou baleny samostatně po jednom
kusu a vyhovují tak nejvyšším hygienickým nárokům.

Komfortní těsnící pásek
Měkký těsnící pásek zajišťuje bezpečné a komfortní
utěsnění na obličeji.

S obsahem karbonu
Dodatečně integrovaná vrstva aktivního uhlíku ve filtračním materiálu redukuje nepříjemné pachy.

Komfortní nosní pásek
Dýchací polomaska je vybavena kvalitním nosním
páskem, a tak je možné ji individuálně přizpůsobit každému obličeji.

3D vytvarování v oblasti nosu poskytuje komfortní
utěsnění a dostatečný odvod potu, a tak zabraňuje zamlžení ochranných brýlí bez dodatečného povrstvení.

Bez obsahu kovů
Dýchací polomaska je vyrobena kompletně bez obsahu
kovů a z materiálů dobře snášenlivých s pokožkou.

Systém vnitřní ventilace High-Performance
Díky oběma bočním filtračním komorám s nádechovými
ventilky poskytuje dýchací polomaska velmi malý
odpor vzduchu. Systém vnitřní ventilace High-Performance nabízí nejvyšší stupeň komfortu nošení.

4-bodové uchycení náhlavního pásku umožňuje individuální a jistý posaz na obličeji, vyhovující potřebám
uživatele.

R-značení
Dýchací polomaska byla testována pro opakované použití a splňuje požadované výkonnostní vlastnosti také
pro použití delší než jednu pracovní směnu.

D-značení
Dýchací polomaska dodatečně splňuje test dolomitským vápencovým prachem a umožňuje tak použití
v prostředí se zvýšeným obsahem stavebního prachu
a delší dobu nošení.

uvex clear
Čistící spray uvex clear je určen
jako ideální pro čištění dýchacích
polomasek s označením vícenásobně použitelné.
Bližší informace naleznete
v Návodu k použití přiloženého
k ochranným dýchacím polomaskám.
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Obj. číslo: 8701.011
Obsah: 360 ml
Balení:
1 ks

uvex silv-Air
Klasifikace stupňů ochrany

uvex silv-Air e
FFP 1

FFP 2

FFP 3

Tvarová dýchací polomaska

Tvarová dýchací polomaska

Tvarová dýchací
cí polomaska

7112

7212

7232

7312

7333

7330

uvex silv-Air p
FFP 1

FFP 2

FFP 3

Skládací dýchací polomaska

Skládací dýchací polomaska

Skládací dýchací polomaska

8102

7100

8202

7200

8112

7110

8212

7210

s karbonem
7120

8312

s karbonem
7220

7310

s karbonem
7320

uvex silv-Air FFP 1

uvex silv-Air FFP 2

uvex silv-Air FFP 3

Všechny dýchací polomasky třídy FFP 1 poskytují spolehlivou ochranu proti škodlivým látkám do 4-násobku hraniční hodnoty
(MAK*) a jsou dostupné bez nebo s výdechovým ventilkem.

Všechny dýchací polomasky třídy FFP 2 poskytují spolehlivou ochranu proti škodlivým látkám do 10-ti násobku hraniční hodnoty (MAK*, TRK**) a jsou dostupné bez
nebo s výdechovým ventilkem.

Všechny dýchací polomasky třídy FFP 3 poskytují spolehlivou ochranu proti škodlivým látkám do 30-ti násobku hraniční hodnoty (MAK*, TRK**) a jsou dostupné s výdechovým ventilkem.

Řada dýchacích polomasek uvex silv-Air je určena jako ochrana proti
pevným a kapalným aerosolům, prachu, mlze a kouři. Neposkytuje žádnou dostatečnou ochranu proti plynům a parám nad hraniční hodnotou!
Všechny ochranné dýchací polomasky jsou testovány a certifikovány dle
Evropské normy 149 „Ochranné dýchací přístroje – filtrační polomasky
chránící proti částicím“. Splňují evropskou směrnici 89/686/EWG.

Podle filtračního stupně a jsou rozděleny do ochranných tříd P1, P2
nebo P3.
* MAK = maximální koncentrace při práci; hodnoty MAK jsou stanoveny výborem
Senátu pro testování zdraví škodlivých pracovních látek.
**TRK = posouzení technické koncentrace; jedná se o koncentraci nebezpečných
látek, které mohou být dosaženy po stavu techniky. Hodnoty TRK jsou vytvořeny
pro karcinogenní látky, pro které nelze stanovit hodnotu MAK. Ohrožení lidského zdraví však nelze zcela vyloučit.
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uvex silv-Air e
Ochranné dýchací polomasky

4-bodové uchycení náhlavního pásku pro pohodlné nastavení a bezpečné nasazení ochranné dých. polomasky.
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Anatomicky vytvarování v nosní části a nosní pásek zakomponovaný ve filtračním materiálu poskytují ideální
utěsnění a nejvyšší komfort nošení.

Vysoce kvalitní filtrační materiál umožňuje redukci odporu vzduchu. Díky bílému, hladkému povrchu jsou
polomasky ideální pro použití při činnosti s nejvyššími
hygienickými požadavky.

uvex silv-Air e
Ochranné dýchací polomasky, třídy FFP 1 – FFP 3
uvex silv-Air 7112
Tvarovaná dýchací polomaska třídy
FFP 1 s výdechovým ventilkem v novém tvarově optimalizovaném designu. Maska nabízí na základě
svého ergonomického tvaru a možnosti kombinace s ochrannými brýlemi nejvyšší komfort nošení.

Obj. č.:
Typ:
Barva:
Balení:

8707.112
tvarová dých. polomaska FFP 1
s výdechovým ventilkem
bílá
1 karton (=15 ks)

uvex silv-Air 7212
Tvarovaná dýchací polomaska třídy
FFP 2 s výdechovým ventilkem v novém tvarově optimalizovaném designu. Maska nabízí na základě
svého ergonomického tvaru a možnosti kombinace s ochrannými brýlemi nejvyšší komfort nošení. Komfortní těsnící pásek kolem dokola a
nosní pásek zakomponovaný do filtračního materiálu tak poskytují vynikající utěsnění a nejvyšší ochranu
v ochr. třídě FFP 2.

Obj. č.:
Typ:
Barva:
Balení:

8707.212
tvarová dých. polomaska FFP 2
s výdechovým ventilkem
bílá
1 karton (=15 ks)

uvex silv-Air 7312
Tvarovaná dýchací polomaska třídy
FFP 3 s výdechovým ventilkem v novém tvarově optimalizovaném designu. Maska nabízí na základě
svého ergonomického tvaru a možnosti kombinace s ochrannými brýlemi nejvyšší komfort nošení. Komfortní těsnící pásek kolem dokola,
nosní pásek zakomponovaný do filtračního materiálu a extra široký
náhlavní pásek se 4-bodovým uchycením tak poskytují vynikající utěsnění a nejvyšší ochranu v ochr. třídě
FFP 3.

Obj. č.:
Typ:
Barva:
Balení:

8707.312
tvarová dých. polomaska FFP 3
s výdechovým ventilkem
bílá
1 karton (=5 ks)
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uvex silv-Air e
Ochranné dýchací polomasky, třída FFP 2 a FFP 3
High Performance
uvex silv-Air 7232
• High Performace climazone system se třemi komorami
• nový tvarově optimalizovaný
design
• 4-bodové uchycení náhlavního
pásku pro komfortní a jisté nasazení ochr. polomasky
• flexibilní, adaptabilní nosní
pásek
• 2 přídavné komory s nádechovými ventilky zajišťují snížení odporu vzduchu a větší komfort
• polomaska splňuje požadavky
testu dolomitským vápencovým
prachem – umožňuje snížení
odporu vzduchu, a tudíž dlouhodobější nošení
• velmi měkký těsnící pásek kolem
dokola
Vytvarování v nosní části poskytuje ideální utěsnění
a dobrý posaz na téměř jakýkoliv tvar nosu.
Odpor vzduchu (p)

Vysoce kvalitní svrchní materiál
silv-Air pro nejlepší ochranu.
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100
80
60
40
20
0

silv-Air 7232

silv-Air 7210

Nadechování 30l/min

Obj. č.:
Typ:

Barva:
Balení:

8707.232
tvarová dých. polomaska
High Performance
FFP 2 s výdechovým a dvěma
nádechovými ventilky
stříbrně šedá
1 karton (=3 ks)

uvex silv-Air 7232: ve srovnání s modelem silv-Air 7210 nabízí ještě větší redukci odporu vzduchu, o cca. 25%, ve
srovnání s konkurenčními produkty
(FFP 2 s ventilkem) je to až o 40 %.
Konkureční produkty (FFP 2 s ventilkem)

Nadechování 95l/min

Vydechování 160l/min

Respirační objem (l/min)

uvex silv-Air 7330
• High Performace climazone system se třemi komorami
• nový tvarově optimalizovaný design
• 4-bodové uchycení náhlavního
pásku pro komfortní a jisté nasazení ochr. polomasky
• flexibilní, adaptabilní nosní pásek
• 2 přídavné komory s nádechovými ventilky zajišťují snížení odporu vzduchu a větší komfort
• dodatečné označení (R+D): polomasky splňují jak požadavky pro
opakované použití („R“), tak požadavky proti zvýšenému prachu
v ovzduší („D“ – test dolomitským vápencovým prachem),
a proto je možné je použít déle
než jednu pracovní směnu
• velmi měkký těsnící pásek kolem
dokola

Obj. č.:
Typ:

Barva:
Balení:

8707.330
tvarová dých. polomaska
High Performance
FFP 3 s výdechovým a dvěma
nádechovými ventilky
stříbrně šedá
1 karton (=3 ks)

Flexibilní 4-bodové uchycení náhlavního
pásku pro pohodlné nasazení dých.
polomasky.

TYPICKÉ OBLASTI POUŽITÍ
Dýchací polomasky třídy FFP 3 jsou
vhodné pro použití při sváření a letování, při vyšší koncentraci velmi
nebezpečných, mikroskopických
prachových částic a chemických
sloučenin.
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Dýchací polomaska uvex silv-Air 7330 je jedním
z nejnovějších produktů systému uvex climazone
a splňuje vysoké požadavky na komfort nošení,
na který uvex u svých produktů klade důraz.

uvex silv-Air p
Ochranné dýchací polomasky, třída FFP 1

Trojdimenzionální
optimalizovaný tvar
pro dobré kombinování s ochrannými
brýlemi.

Bezešvý náhlavní pásek zabraňuje otlakům na
citlivých místech.

Měkké hrany materiálu kolem dokola pro příjemný komfort nošení.

Všechny varianty polomasek FFP 1
jsou kompletně bez obsahu kovu.

POPIS PRODUKTŮ
• nový tvarově optimalizovaný design
• měkké hrany materiálu pro ještě vyšší komfort nošení
• bezešvý, průchozí náhlavní pásek pro komfortní a bezpečné nasazení dých. polomasky
• výdechový ventilek redukuje teplo a vlhkost uvnitř polomasky
• kompatibilní s ochrannými brýlemi díky optimalizovanému tvaru v
nosní oblasti tvarových polomasek (vytvarování v levé a pravé části nosu)
• filtr z aktivního uhlíku proti pachům, plynům a parám pod hraniční hodnotou (silv-Air 8707.120)

TYPICKÉ OBLASTI POUŽITÍ
Dýchací polomasky třídy FFP 1 jsou vhodné pro použití v potravinářském průmyslu, v lomech a cementárnách, ve stavebnictví nebo dřevozpracujícím průmyslu.

Tvarové polomasky
dostupné také
v provedení s filtrem
z aktivního uhlíku
proti nepříjemným
pachům.
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uvex silv-Air p
Ochranné dýchací polomasky, třída FFP 1

uvex silv-Air 7110
Tvarovaná dýchací polomaska třídy FFP 1 s výdechovým ventilkem v novém tvarově optimalizovaném designu. Maska nabízí na základě svého
ergonomického tvaru a možnosti kombinace
s ochrannými brýlemi nejvyšší komfort nošení.
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Obj. č.:
Typ:
Barva:
Balení:

8707.110
tvarová dých. polomaska FFP 1
s výdechovým ventilkem
stříbrně šedá
1 karton (=15 ks)

uvex silv-Air p
Ochranné dýchací polomasky, třída FFP 1
uvex silv-Air 8112
Skládací dýchací polomaska třídy
FFP 1 s výdechovým ventilkem v novém tvarově optimalizovaném designu. Díky adaptabilnímu nosnímu pásku poskytuje maska vysoký
komfort nošení a spolehlivé utěsnění na obličeji.

Obj. č.:
Typ:
Barva:
Balení:

8708.112
skládací dých. polomaska FFP 1
s výdechovým ventilkem
stříbrná
1 karton (=15 ks)

uvex silv-Air 8102
Skládací dýchací polomaska třídy
FFP 1 bez výdechového ventilku
v novém tvarově optimalizovaném
designu. Díky adaptabilnímu nosnímu pásku poskytuje maska vysoký
komfort nošení a spolehlivé utěsnění na obličeji.

Obj. č.:
Typ:
Barva:
Balení:

8708.102
skládací dých. polomaska FFP 1
bez výdechového ventilku
stříbrná
1 karton (=20 ks)

uvex silv-Air 7120 s karbonem
Tvarová dýchací polomaska třídy
FFP 1 s výdechovým ventilkem v novém tvarově optimalizovaném designu. Díky adaptabilnímu nosnímu
pásku poskytuje maska vysoký
komfort nošení a spolehlivé utěsnění na obličeji. Maska nabízí na základě svého ergonomického tvaru
a možnosti kombinace s ochrannými brýlemi nejvyšší komfort nošení.

Díky filtračnímu materiálu s karbonem dodatečně redukuje nepříjemné pachy (plyny a páry pod hraniční
hodnotou).
Obj. č.:
Typ:
Barva:
Balení:

8707.120
tvarová dých. polomaska FFP 1
s výdechovým ventilkem,
s karbonem
stříbrná/antracit
1 karton (=15 ks)

uvex silv-Air 7100
Tvarová dýchací polomaska třídy
FFP 1 bez výdechového ventilku
v novém tvarově optimalizovaném
designu. Bez obsahu plastu a kovových částí poskytuje maska nejvyšší komfort nošení.

Obj. č.:
Typ:
Barva:
Balení:

8707.100
tvarová dých. polomaska FFP 1
bez výdechového ventilku
stříbrně šedá
1 karton (=20 ks)
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uvex silv-Air p
Ochranné dýchací polomasky, třída FFP 2

Široký náhlavní pásek pro rovnoměrné rozložení tlaku a pro komfortní nošení.

Měkký, příjemný okraj pro vysoký
komfort nošení.

POPIS PRODUKTŮ
• nový tvarově optimalizovaný design
• měkké hrany materiálu pro ještě vyšší komfort nošení
• bezešvý, průchozí náhlavní pásek pro komfortní a bezpečné nasazení dých. polomasky
• bez obsahu plastů a kovových částí (u tvarových dých. polomasek)
• výdechový ventilek redukuje teplo a vlhkost uvnitř polomasky
• kompatibilní s ochrannými brýlemi díky optimalizovanému tvaru
v nosní oblasti tvarových polomasek (vytvarování v levé a pravé
části nosu)
• filtr z aktivního uhlíku proti pachům, plynům a parám pod hraniční hodnotou (silv-Air 8707.220)

Ergonomické vytvarování poskytuje
dobré utěsnění tvarové polomasky
bez kovového nosního pásku a těsnícího lemu.

TYPICKÉ OBLASTI POUŽITÍ
Dýchací polomasky třídy FFP 2 jsou vhodné pro použití v hornictví,
strojním průmyslu, loděnicích nebo dřevozpracujícím průmyslu.

Tvarové polomasky dostupné také
v provedení s filtrem z aktivního
uhlíku proti nepříjemným pachům.

102

uvex silv-Air p
Ochranné dýchací polomasky, třída FFP 2

uvex silv-Air 7210
Tvarovaná dýchací polomaska třídy FFP 2 s výdechovým ventilkem v novém tvarově optimalizovaném designu. Maska nabízí na základě svého
ergonomického tvaru a možnosti kombinace
s ochrannými brýlemi nejvyšší komfort nošení.

Obj. č.:
Typ:
Barva:
Balení:

8707.210
tvarová dých. polomaska FFP 2
s výdechovým ventilkem
stříbrně šedá
1 karton (=15 ks)
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uvex silv-Air p
Ochranné dýchací polomasky, třída FFP 2
uvex silv-Air 8212
Skládací dýchací polomaska třídy
FFP 2 s výdechovým ventilkem v novém tvarově optimalizovaném designu. Díky adaptabilnímu nosnímu pásku poskytuje maska vysoký
komfort nošení a spolehlivé utěsnění na obličeji.

Obj. č.:
Typ:
Barva:
Balení:

8708.212
skládací dých. polomaska FFP 2
s výdechovým ventilkem
stříbrná
1 karton (=15 ks)

uvex silv-Air 8202
Skládací dýchací polomaska třídy
FFP 2 s výdechovým ventilkem v novém tvarově optimalizovaném
designu. Díky adaptabilnímu nosnímu pásku poskytuje maska vysoký
komfort nošení a spolehlivé utěsnění na obličeji.

Obj. č.:
Typ:
Barva:
Balení:

8708.202
skládací dých. polomaska FFP 2
bez výdechového ventilku
stříbrná
1 karton (=20 ks)

uvex silv-Air 7220 s karbonem
Tvarová dýchací polomaska třídy
FFP 2 s výdechovým ventilkem v novém tvarově optimalizovaném designu. Maska nabízí na základě
svého ergonomického tvaru a možnosti kombinace s ochrannými brýlemi nejvyšší komfort nošení. Díky
filtračnímu materiálu s karbonem

uvex silv-Air 7200
Tvarová dýchací polomaska třídy
FFP 2 s výdechovým ventilkem v novém tvarově optimalizovaném
designu. Bez obsahu plastu a kovových částí poskytuje maska nejvyšší komfort nošení.
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Obj. č.:
Typ:
Barva:
Balení:

8707.200
skládací dých. polomaska FFP 2
bez výdechového ventilku
stříbrně šedá
1 karton (=20 ks)

dodatečně redukuje nepříjemné
pachy (plyny a páry pod hraniční
hodnotou).
Obj. č.:
Typ:
Barva:
Balení:

8707.220
tvarová dých. polomaska FFP 2
s výdechovým ventilkem
stříbrná/antracit
1 karton (=15 ks)

uvex silv-Air p
Ochranné dýchací polomasky, třída FFP 3
uvex silv-Air 8312
Skládací dýchací polomaska třídy
FFP 3 s výdechovým ventilkem v novém tvarově optimalizovaném designu. Díky adaptabilnímu nosnímu pásku poskytuje maska vysoký
komfort nošení a spolehlivé utěsnění na obličeji.

Obj. č.:
Typ:
Barva:
Balení:

8708.312
skládací dých. polomaska FFP 3
s výdechovým ventilkem
stříbrná
1 karton (=15 ks)

uvex silv-Air 7310
Tvarová dýchací polomaska třídy
FFP 3 s výdechovým ventilkem v novém tvarově optimalizovaném designu. Díky adaptabilnímu nosnímu
pásku a textilnímu náhlavnímu pásku poskytuje maska vysoký komfort
nošení a spolehlivé utěsnění na obličeji.

Obj. č.:
Typ:
Barva:
Balení:

8707.310
tvarová dých. polomaska FFP 3
s výdechovým ventilkem
stříbrně šedá
1 karton (=5 ks)

uvex silv-Air 7320
Tvarová dýchací polomaska třídy
FFP 3 s výdechovým ventilkem v novém tvarově optimalizovaném designu. Díky adaptabilnímu nosnímu
pásku a textilnímu náhlavnímu pásku poskytuje maska vysoký komfort
nošení a spolehlivé utěsnění na obličeji. Díky filtračnímu materiálu
s karbonem dodatečně redukuje
nepříjemné pachy (plyny a páry pod
hraniční hodnotou).

Obj. č.:
Typ:
Barva:
Balení:

8707.320
tvarová dých. polomaska FFP 3
s výdechovým ventilkem,
s karbonem
stříbrná/antracit
1 karton (=5 ks)
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uvex silv-Air
Přehled ochranných tříd a oblasti použití

VLASTNOSTI MATERIÁLŮ/POUŽITÍ
PRODUKTY

FFP 1

FFP 2

FFP 3

Azbest: práce krátkodobého trvání a odběr vzorků

■

Práce se spory plísní, bakterií a prachu

■

Radioaktivně kontaminované částice prachu

■

Používání pesticidů (částic)

■

Instalace izolačního materiálu (skelná vata)

■

Křemičitý prach (zdivo)

■

Broušení, řezání, frézování, vrtání, řezání

■
■

Cementový prach

■

Čištění filtrů

■

Práce se dřevem (dub a buk, exotické dřevo)

■

Spalování odpadů (PCB / furanů)
Potravinářský průmysl (mouka)

■

Demolice zdí, opracovávání kamene a betonu

■

Tisk (papírový prach)

■

Uhelný prach

■

Čištění odpadních vod

■

Těžební práce

■

Výroba baterií a akumulátorů

■

Svařování hliníku

■
■

Pájení, svařování, lisování
■

Čištění budov
Zpracování pryskyřic a lepidel (s dostatečnou ventilací)

■
■

Infekční nákaza (kontakt s krví)
Chladiva (lisování, tažení, vrtání)

■

Postřik pesticidy (prach)

■

Chemoterapie

■

Nemocnice / lékařské pohotovosti

■

Kontakt s viry chřipky (zdravotnický personál)

■

Zemědělství / Lesnictví

■

Třídění odpadů (bakterie, plísně, zápachy)

■

Uvedené třídy filtrů slouží pouze jako orientační. Je na zodpovědnosti každého uživatele, jestli před použitím překontroloval, zda dýchací přístroj/maska odpovídá požadavkům ohledně nebezpečných látek
a koncentrace.

FILTRAČNÍ DÝCHACÍ POLOMASKY JSOU ROZDĚLENY DO TŘÍ KATEGORII:
FFP 1
FFP 2
FFP 3
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Ochrana před prachovými částicemi, které působí buď toxicky nebo fibroticky. Polomasky zajišťují účinnou ochranu, pokud nejsou
překročeny přípustné koncentrace do čtyřnásobku hraniční hodnoty (MAK*).
Ochrana před škodlivým prachem, mlhou a dýmem; filtry proti pevným a kapalným částicím o průměrné velikosti. Mohou být používány,
pokud koncentrace nepřekročí 10ti násobek hraniční hodnoty (MAK*, TRK**).
Ochrana před toxickým prachem, výpary a spreji, filtry proti částicím a aerosolům s malým průměrem. Mohou být používány, pokud
koncentrace nepřekročí 30ti násobek hraniční hodnoty (MAK*, TRK**).

uvex silv-Air c
Ochranné dýchací polomasky

uvex silv-Air c
FFP 3

2110

3210

3220

2200

2210

2220

3310

tvarové

2100

3200

tvarové

3110

tvarové

3100

skládací

FFP 2
skládací

skládací

FFP 1

2310
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uvex silv-Air c
Ochranné dýchací polomasky, třída FFP 1 a FFP 2

OCHRANNÉ DÝCHACÍ POLOMASKY uvex silv-Air c
• nový tvarově optimalizovaný design
• měkké hrany materiálu pro ještě vyšší komfort
nošení
• bezešvý, průchozí náhlavní pásek pro komfortní
a bezpečné nasazení dýchací polomasky
• výdechový ventilek redukuje teplo a vlhkost uvnitř
polomasky
• volně nastavitelný nosní pásek umožňuje individuální přizpůsobení
• maska splňuje test dolomitským vápencovým prachem
• kompatibilní s ochrannými brýlemi uvex
• částečný nosní lem umožňuje perfektní utěsnění
v nosní oblasti a vysoký komfort nošení
• filtr z aktivního uhlíku proti pachům, plynům a parám
pod hraniční hodnotou (silv-Air c 2220)

1

Volně nastavitelný nosní pásek umožňuje
individuální přizpůsobení a perfektní utěsnění.

2

Měkký okraj polomasky zabraňuje
otlakům.

4
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Výdechový ventilek s 360° otevřením poskytuje znatelné snížení odporu vzduchu
při vydechování a snižuje teplo a vlhkost
uvnitř masky.

1

5
4
3

2

3

Volně průchozí náhlavní pásek pro individuální, komfortní a bezpečné nasazení
dých. polomasky.

5

Částečný nosní lem poskytuje jak utěsnění
polomasky v nosní oblasti, tak vysoký komfort nošení.

uvex silv-Air c
Ochranné dýchací polomasky, třída FFP 1
uvex silv-Air 3100
Skládací dýchací polomaska třídy
FFP 1 bez výdechového ventilku.

Obj. č.:
Typ:
Barva:
Balení:

8733.100
skládací dých. polomaska FFP 1
bez výdechového ventilku
bílá
1 karton (=30 ks)

uvex silv-Air 3110
Skládací dýchací polomaska třídy
FFP 1 s výdechovým ventilkem.

Obj. č.:
Typ:
Barva:
Balení:

8733.110
skládací dých. polomaska FFP
1 s výdechovým ventilkem
bílá
1 karton (=15 ks)

uvex silv-Air 2100
Tvarová dýchací polomaska třídy
FFP 1 bez výdechového ventilku.

Obj. č.:
Typ:
Barva:
Balení:

8732.100
tvarová dých. polomaska FFP 1
bez výdechového ventilku
bílá
1 karton (=20 ks)

uvex silv-Air 2110
Tvarová dýchací polomaska třídy
FFP 1 s výdechovým ventilkem.

Obj. č.:
Typ:
Barva:
Balení:

8732.110
tvarová dých. polomaska FFP 1
s výdechovým ventilkem
bílá
1 karton (=15 ks)
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uvex silv-Air c
Ochranné dýchací polomasky, třída FFP 2
uvex silv-Air 3200 · 3210 · 3220
Skládací dýchací polomaska třídy FFP 2 s/bez výdechového ventilku, další
varianta s výdechovým ventilkem a karbonovou vrstvou.
uvex silv-Air 3200
Obj. č.:
8733.200
Typ:
skládací dých. polomaska FFP 2
bez výdechového ventilku
Barva:
bílá
Balení:
1 karton (=30 ks)

uvex silv-Air 3210
Obj. č.:
8733.210
Typ:
skládací dých. polomaska FFP 2
s výdechovým ventilkem
Barva:
bílá
Balení:
1 karton (=15 ks)

uvex silv-Air 3200

uvex silv-Air 3220
Obj. č.:
8733.220
Typ:
skládací dých. polomaska FFP 2
s výdechovým ventilkem
a karbonem
Barva:
stříbrná
Balení:
1 karton (=15 ks)

uvex silv-Air 3210

uvex silv-Air 3220

uvex silv-Air 2200 · 2210 · 2220
Tvarová dýchací polomaska třídy FFP 2 s/bez výdechového ventilku, další
varianta s výdechovým ventilkem a karbonovou vrstvou.
uvex silv-Air 2200
Obj. č.:
8732.200
Typ:
skládací dých. polomaska FFP 2
bez výdechového ventilku
Barva:
bílá
Balení:
1 karton (=20 ks)

uvex silv-Air 2210
Obj. č.:
8732.210
Typ:
tvarová dých. polomaska FFP 2
s výdechovým ventilkem
Barva:
bílá
Balení:
1 karton (=15 ks)

uvex silv-Air 2200

uvex silv-Air 2220
Obj. č.:
8732.220
Typ:
tvarová dých. polomaska FFP 2
s výdechovým ventilkem
a karbonem
Barva:
stříbrná
Balení:
1 karton (=15 ks)

uvex silv-Air 2210

uvex silv-Air 2220
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uvex silv-Air c
Ochranné dýchací polomasky, třída FFP 3
uvex silv-Air 3310
Skládací dýchací polomaska třídy
FFP 3 s výdechovým ventilkem.

Obj. č.:
Typ:
Barva:
Balení:

8733.310
skládací dých. polomaska FFP 3
s výdechovým ventilkem
bílá
1 karton (=15 ks)

uvex silv-Air 2310
Tvarová dýchací polomaska třídy
FFP 3 s výdechovým ventilkem.

Obj. č.:
Typ:
Barva:
Balení:

8732.310
tvarová dých. polomaska FFP 3
s výdechovým ventilkem
bílá
1 karton (=15 ks)
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uvex silv-Air
Přehled

112

Obj. číslo

Název:

Typ:

Barva:

Balení:

8701.011

uvex clear

Čistící sprej

8707.100

uvex silv-Air 7100

Tvarovaná maska FFP 1 bez ventilku

stříbrně šedá

20 ks v boxu

101

8707.110

uvex silv-Air 7110

Tvarovaná maska FFP 1 s ventilkem

stříbrně šedá

15 ks v boxu

100

8707.112

uvex silv-Air 7112

Tvarovaná maska FFP 1 s ventilkem

bílá

15 ks v boxu

97

8707.120

uvex silv-Air 7120 s karbonem

Tvarovaná maska FFP 1 s ventilkem

stříbrná/antracit

15 ks v boxu

101

8707.200

uvex silv-Air 7200

Tvarovaná maska FFP 2 bez ventilku

stříbrně šedá

20 ks v boxu

104

8707.210

uvex silv-Air 7210

Tvarovaná maska FFP 2 s ventilkem

stříbrně šedá

15 ks v boxu

103

8707.212

uvex silv-Air 7212

Tvarovaná maska FFP 2 s ventilkem

bílá

15 ks v boxu

97

8707.220

uvex silv-Air 7220 s karbonen

Tvarovaná maska FFP 2 s ventilkem

stříbrná/antracit

15 ks v boxu

104

8707.232

uvex silv-Air 7232 High Performance

Tvarovaná maska FFP 2 s tříkomorovým
systémem

stříbrně šedá

3 ks v boxu

98

8707.310

uvex silv-Air 7310

Tvarovaná maska FFP 3 s ventilkem

stříbrně šedá

5 ks v boxu

105

8707.312

uvex silv-Air 7312

Tvarovaná maska FFP 3 s ventilkem

bílá

5 ks v boxu

97

8707.320

uvex silv-Air 7320 s karbonem

Tvarovaná maska FFP 3 s ventilkem

stříbrná/antracit

5 ks v boxu

105

8707.330

uvex silv-Air 7330 High Performance

Tvarovaná maska FFP 3 s tříkomorovým
systémem

stříbrně šedá

3 ks v boxu

98

8707.333

uvex silv-Air 7333 High Performance

Tvarovaná maska FFP 3 s tříkomorovým
systémem

bílá

3 ks v boxu

92/93

8708.102

uvex silv-Air 8102

Skládací maska FFP 1 bez ventilku

stříbrná

20 ks v boxu

101

8708.112

uvex silv-Air 8112

Skládací maska FFP 1 s ventilkem

stříbrná

15 ks v boxu

101

8708.202

uvex silv-Air 8202

Skládací maska FFP 2 bez ventilku

stříbrná

20 ks v boxu

104

8708.212

uvex silv-Air 8212

Skládací maska FFP 2 s ventilkem

stříbrná

15 ks v boxu

104

8708.312

uvex silv-Air 8312

Skládací maska FFP 3 s ventilkem

stříbrná

15 ks v boxu

105

8732.100

uvex silv-Air 2100

Tvarovaná maska FFP 1 bez ventilku

bílá

20 ks v boxu

109

8732.110

uvex silv-Air 2110

Tvarovaná maska FFP 1 s ventilkem

bílá

15 ks v boxu

109

8732.200

uvex silv-Air 2200

Tvarovaná maska FFP 2 bez ventilku

bílá

20 ks v boxu

110

8732.210

uvex silv-Air 2210

Tvarovaná maska FFP 2 s ventilkem

bílá

15 ks v boxu

110

8732.220

uvex silv-Air 2220

Tvarovaná maska FFP 2 s ventilkem

stříbrná

20 ks v boxu

110

8732.310

uvex silv-Air 2310

Tvarovaná maska FFP 3 s ventilkem

bílá

15 ks v boxu

111

8733.100

uvex silv-Air 3100

Skládací maska FFP 1 bez ventilku

bílá

30 ks v boxu

109

8733.110

uvex silv-Air 3110

Skládací maska FFP 1 s ventilkem

bílá

15 ks v boxu

109

8733.200

uvex silv-Air 3200

Skládací maska FFP 2 bez ventilku

bílá

30 ks v boxu

110

8733.210

uvex silv-Air 3210

Skládací maska FFP 2 s ventilkem

bílá

15 ks v boxu

110

8733.220

uvex silv-Air 3220

Skládací maska FFP 2 s ventilkem

stříbrná

15 ks v boxu

110

8733.310

uvex silv-Air 3310

Skládací maska FFP 3 s ventilkem

bílá

15 ks v boxu

111

1 sprej (360 ml)
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