
Légzésvédelem
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Innovatív légzésvédelem. Mérhetően kényelmesebb viselet
Az uvex i-gonomics maximális funkcionalitást és első osztályú kényelmet biztosít: Az innovatív termékrendszer tökéletesen 
alkalmazkodik az emberi fej formájához, könnyű, és optimális klímaszabályozást biztosít. A szabadalmazott légzésvédő sze-
lep könnyű, természetesebb légzést tesz lehetővé, fokozottabb kényelmet és nagyobb biztonságot nyújtva a viselőjének.

Mérhetően kényelmesebb viseletet – a szabadalmazott szelepnek köszönhetően
A mérettartó v-ionics 5210 FFP2 légzésvédő maszk lehetővé teszi a teljesen 
 természetes légzést, mivel a maszk alatt kevesebb hő és nedvesség halmozódik fel. 
Ezt az ultravékony és rugalmas membrán bionikus szerkezete biztosítja, amely 
 bármilyen helyzetben észrevehetően nagyobb kényelmet biztosít.

uvex i-gonomics

uvex v-ionics 5219 FFP 2



129

A tehermentesítési indexet három indexérték (IV) 
átlagából számítják ki: az erő, a súly és a hőmér-
séklet, és az értéke 0 (= rossz) és 5 (= kitűnő) 
között lehet.

súly 4,7
Könnyed viselet, nagyobb kényelem

• Vizsgálati módszer: 
Nedvességfelszívás
a légzés során (EN 149)

• Vizsgálati eredmény: 
Többlet súly = 0,550 g   

4,53 erő 4,6
Könnyű, természetesebb légzés

• Vizsgálati módszer: 
Kilégzési ellenállás az EN 149 
szabvány szerint

• Vizsgálati eredmény: 
Kilégzési ellenállás = 0,7 mbar

klíma 4,3
Kisebb hő- és nedvességfelhalmozódás 

• Vizsgálati módszer: 
Mesterséges tüdővel való lélegzés (EN149)

• Vizsgálati eredmény: 
A maszk belsejében lévő hőmérséklet = 32 °C  

Relief Index

0

5 g

5

0 g

0

3 mbar

5

0,5 mbar

0

45 °C

5

30 °C
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uvex v-ionics
A természet által inspirált légzésvédelem

Optimális illeszkedés 
varrás nélküli, széles 
fejpánttal

Csökkentett hőfelhalmozódás
Csökkentett légzési ellenállás 
az ultravékony és rugalmas 
membránnak köszönhetően

Tökéletes tömítés
az orr és az áll területén található 
 extrapuha tömítőperemnek köszönhetően
(FFP2 esetében csak az orr területén)

Higiénikus és helytakarékos 
csomagolás egyesével

A szabadalmazott uvex v-ionics légzésvédő 
szelep bionikus szerkezetének köszönhetően 
észrevehetően könnyebbé és természete-
sebbé teszi a légzést, ezáltal maximális 
 kényelmet biztosít a viselőnek, és maximális 
biztonságot a munkaterületen.

uvex v-ionics 5219
Cikkszám 8765.219
Változat FFP 2 NR D összehajtható maszk szeleppel
Szín fehér
Kisker. egység 15 egység, egyesével csomagolva
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Az uvex légzésvédelmi segédlete
A leggyorsabb módszer az igényeinek megfelelő légzésvédő maszk megtalálásához

A megfelelő légzésvédő eszközök kivá-
lasztása létfontosságú az érintett viselő 
biztonságának biztosításához, ezért a leg-
nagyobb körültekintéssel kell elvégezni. 
Az igényeinek megfelelő, szűrővel ellátott 
légzésvédő maszk kiválasztása érdeké-
ben vegye figyelembe az alábbi pontokat:

•  Meg kell adni és ismerni kell az érintett veszélyes anyagok 
típusát, összetételét és koncentrációját (jegyezze le a CAS-
-számot). A mérést elvégezheti például a munkáltató fele-
lősségbiztosítási szervezete. Ezenkívül ismerni kell az adott 
munkahelyi feltételeket, figyelembe véve a munkahelyi 
terhelések határértékeit. 

•  A környezetnek elegendő mennyiségű oxigént kell tartal-
maznia. Vegye figyelembe az erre vonatkozó jogi rendel-
kezéseket. Németországban a minimális érték 17 térfogat-
százalék. 

•  Ha további egyéni védőfelszerelésre van szüksége, annak 
kompatibilisnek kell lennie. Az uvex légzésvédő maszkok és 
az uvex védőszemüvegek együttes használata különösen 
ideális (133. oldal). 

•  A légzésvédő eszközök nem alkalmasak olyan személyek 
számára, akik szakállal, oldalszakállal vagy mély forradások-
kal rendelkeznek a légzésvédő maszk lezáró vonalai mentén. 

•  Az „NR” jelölésű maszkok legfeljebb nyolc órán át használ-
hatók. Az „R” jelölésű maszkok legfeljebb 24 órán át hasz-
nálhatók, de minden használat után meg kell tisztítani őket. 
Általános szabály, hogy azt a maszkot, amelyiknek észreve-
hetően megnőtt a légzési ellenállása, ki kell cserélni.

•  Miután meghatározta/megtudta a szükséges védelmi osz-
tályt (FFP 1, FFP 2 vagy FFP 3) – például az illetékes munkál-
tató felelősségbiztosítási szervezetétől –, az alábbi táblázat 
segítségével kiválaszthatja az adott munkahelyi körülmé-
nyeknek megfelelő légzésvédő maszkot. Ne feledje, hogy 
csak azért kínáljuk a kilégzőszeleppel rendelkező FFP 3 
maszkjainkat, hogy a viselőjüknek a lehető legmagasabb 
szintű kényelmet biztosítsuk. 

 
Ha gázálarcra van szükség az adott munkaterületen, ne fe-
ledje, hogy az uvex légzésvédő maszkok nem nyújtanak meg-
felelő védelmet.

Választék

Rövid használati időszakok vagy könnyebb tevékenységek normál környezeti hőmérsékleten

Védelmi osztály Összehajtható maszk (szeleppel vagy szelep nélkül) Csésze alakú maszk (szeleppel vagy szelep nélkül)

FFP1 3100, 3110, 8103, 8113, 5100, 5110 2100, 2110, 7100, 7110

FFP2 3200, 3210, 8203, 8213, 5200, 5210 2200, 2210, 7200, 7210, 7212

FFP3 3310, 8313, 5310 2310, 2312, 7310

Hosszú viselési időszakok vagy nehéz, fárasztó tevékenységek magasabb környezeti hőmérsékleten

Védelmi osztály Összehajtható maszk (szeleppel) Csésze alakú maszk (szeleppel)

FFP1 3110, 8113, 5110 2110, 7110

FFP2 3210, 8213, 5210 2210, 7210, 7212, 7233, 7232

FFP3 3310, 8313, 5320 2310, 2312, 7310, 7333, 7330, 7312, 7315

Aktívszén-réteggel a kellemetlen szagok elleni védelemért

Védelmi osztály Összehajtható maszk (szeleppel) Csésze alakú maszk (szeleppel)

FFP1 – –

FFP2 3220, 5220 2220, 7220

FFP3 5320 7320

 A kiválasztott alkalmazási területekre vonatkozó minimális követelmények a 134. oldalon találhatók.
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Tökéletes illeszkedés
Védelem egyetlen forrásból

Háromdimenziós optimalizált orrforma a légzésvédő maszk és a 
 védőszemüveg optimális kombinációja érdekében.

Az uvex hosszú évek óta piacvezető az 
ipari munkavédelmi szemüvegek terén. 
Erre a szakértelemre alapozva fejlesztette 
ki a rendkívüli funkcionalitást nyújtó uvex 
silv-Air légzésvédő maszkokat. 

Célunk az volt, hogy két, egymással töké-
letesen kombinálható terméket alakítsunk 
ki, ezért a védőszemüveg és a légzésvédő 
maszk kifejlesztését szorosan együttmű-
ködve végeztük. A védőszemüveget és a 
légzésvédő maszkot egy egységnek te-
kintettük, hogy a lehető legtökéletesebb 
védelmi megoldást hozhassuk létre. 

Kombinált szakértelmünk eredménye az 
uvex silv-Air légzésvédő maszkok három-
dimenziós formája. Mindez biztosítja a 
 védőszemüveg elmozdulás- és lötyögés-
mentes, optimális, szoros illeszkedését. A 
védőszemüveg helyén maradása garan-
tálja az optimális szemvédelmet. Az uvex 
előformázott és összehajtható maszkjai 
ezért kifejezetten alkalmasak az uvex vé-
dőszemüvegekkel való kombinálásra. 

Az uvex legújabb fejlesztése, az uvex 
 silv-Air eco is tökéletesen kombinálható 
az uvex védőszemüvegeivel. A maszk haj-
lított orrformájának köszönhetően minden 
modell tökéletesen illeszkedik az orrhoz.  

Bízzon az egyetlen forrásból származó 
védelemben! 



uvex silv-Air e 140 – 141 7112, 7212, 7233, 
7312, 7333

7232, 7330

uvex silv-Air p 142 – 145 8103, 8113, 8203, 
8213, 8313

7100, 7110, 7120, 
7200, 7210, 7220

7310, 7320

uvex silv-Air c 147 – 150 3100, 3110, 3200, 
3210, 3220, 3310

2310, 2312 2100, 2110, 2200, 
2210, 2220

uvex silv-Air premium 137 – 138
5100, 5110, 5200, 
5210, 5220, 5310, 
5320

uvex i-3 28 ■ ■

uvex pheos
uvex sportstyle

32/33 
25 ■ ■ ■ ■ ■

uvex x-fit 23 ■ ■ ■

uvex i-vo 36 ■ ■ ■ ■

uvex i-works 30 ■ ■

uvex pheos cx2 27 ■ ■

uvex pheos cx2 goggle 47 ■ ■ ■ ■ ■

uvex super OTG
uvex super f OTG

44
45 ■ ■ ■ ■ ■

uvex astrospec 2.0
uvex skyguard NT

31
41 ■ ■ ■ ■

uvex carbonvision
uvex u-sonic

52
48 ■ ■ ■

uvex ultrasonic
uvex ultravision

49
50 ■ ■ ■ ■ ■
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 Az uvex silv-Air légzésvédő 
álarcok kombinációs lehetősé-
gei az uvex védőszemüvegekkel

■ Tökéletes kombináció Korlátozottan alkalmazható
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uvex silv-Air
 Alkalmazási területek

Tevékenység Káros anyagok Védelmi osztály

FFP 1 FFP 2 FFP 3

Fafeldolgozás

Puha fa: vágás és csiszolás Finom részecskék, fapor ■

Kemény fa (tölgy, bükk, trópusi fák stb.): vágás és csiszolás Finom részecskék, fapor ■

Festék kefélése/csiszolása Finom festékrészecskék ■

Festék kefélése/csiszolása (krómtartalmú festékek) Finom festékrészecskék ■

Vízben oldódó, réz-, króm- vagy arzéntartalmú festékek Finom festékköd ■

Építési és kiegészítő építőipari munkák

Cementtel végzett munkák, vakolás, burkolás, tetőfedés Cement-, csempe- vagy téglapor ■

Kőművesmunkák: vágás, fúrás, bontás ■

Azbeszt: rövid ideig tartó munkák Rostok ■

Tetőszigetelés: üvegszálas vagy ásványi szigetelőanyagokkal Por és rostok ■

Festékanyag/töltőanyag: Csiszolás Por ■

Hegesztés

Alumínium és rozsdamentes acél hegesztése Fém- és alumínium-oxid-füst ■

Keményforrasztás Füst ■

Fémmegmunkálás

Fém: fúrás, köszörülés, marás, sarokcsiszolás Fémpor ■

Ötvözött acél és rozsdamentes acél: fúrás, köszörülés, marás, sarokcsiszolás Fémpor ■

Hulladékelszállítás és takarítás

Szemét szétválasztása és elszállítása Por, gombák ■

Egészségügyi hulladék elszállítása Baktériumok, spórák ■

Padlóseprés Por (nem toxikus) ■

Radioaktív szennyezett részecskék Por ■

Mezőgazdaság

Állatokat érintő járvány és beteg állatok ellátása Baktériumok, vírusok ■

Gombaspórákkal történő munkavégzés Spórák ■

Szénával, gabonával és liszttel történő munkavégzés Por ■

Gyógyszer/ápolás/egészségügy

Allergének, pollenek, háztartási por, állatszőr Por, részecskék, spórák ■

Baktériumok, vírusok, fertőzések, legionella baktériumok Baktériumok, vírusok ■

  Ezek a szűrőosztályok a minimális követelményeknek felelnek meg, és kizárólag támpontul szolgálnak. 
Használat előtt a viselőnek meg kell győződnie arról, hogy a légzésvédő felszerelés megfelel az adott 
veszélyes anyaghoz és koncentrációhoz előírt követelményeknek!

A részecskeszűrők három osztályba sorolhatók:

FFP 1  Nem toxikus és fibrózist nem kiváltó részecskék esetén. Védelem a megfelelő küszöb határ-
értékének (OEL*) akár 4-szereséig.

FFP 2  A szűrők alkalmasak a káros és veszélyes részecskék, gőz és füst, szilárd és folyékony 
 részecskék közepes szintű kiszűrésére. Védelem a megfelelő küszöb határértékének
(OEL*) akár 10-szereséig.

FFP 3  A magas osztályba sorolt szűrők alkalmasak a mérgező részecskék, gőz és füst, szilárd és 
 folyékony részecskék kiszűrésére. Védelem a megfelelő küszöb határértékének (OEL*) akár 
30-szorosáig.

* OEL = A munkahelyi kibocsátási határérték (OEL) a munkahely levegőjében lévő anyagnak azt az átlagos 
 koncentrációját jelenti, amely még nem okoz (krónikus vagy akut) károsodást azoknak a munkavállalóknak, akik a 
hét öt napján, napi nyolc órát dolgoznak az adott területen. Az OEL a maximális munkahelyi koncentrációt (MWC) 
és a technikai hivatkozási koncentrációt (TRC) helyettesíti. Mivel azonban ez a két érték még nem szerepel teljes 
mértékben az OEL-értékekben, átmenetileg még használhatók az adott munkaterület kockázatainak fel-
mérésében.
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uvex silv-Air
Légzésvédő maszkkal kapcsolatos tanácsadó · Tisztítás · Funkciók

uvex Respiratory Expert System – 
légzésvédelmi szakértelem

A légzésvédelmi tanácsadó segít Önnek 
 kiválasztani a megfelelő légzésvédő maszkot és 
részletes tájékoztatást ad.

Vezető innovátorként a legszigorúbb igényeket 
támasztjuk termékeink és szolgáltatásaink 
kapcsán. Az uvex Respiratory Expert System 
(uRES) segít kiválasztani az Önnek legmegfele-
lőbb légzésvédő maszkot és teljes körű felvilá-
gosítást ad a termékekről, a technológiákról, a 
szabványokról és az irányelvekről.
Az elvégzendő munka és a munka során felhasz-
nált káros anyagok alapján kiválaszthatja a meg-
felelő maszkot az uvex portfóliójából. Minden ter-
mékhez részletes útmutatót és képeket talál, 
emellett pedig a termékek adatlapját is elolvas-
hatja. 
 
Az uvex Respiratory Expert System gyors 
 áttekintést kínál a megfelelő védőálarcok ki-
választásáról, és a témában felmerülő alapvető 
kérdését világosan és tömören megválaszolja.

Ismerje meg a légzésvédelem új dimenzióját:
 

https://ures.uvex.de

uvex clear
Cikkszám 8701.011
Űrtartalom 360 ml
Kisker. egység 1 doboz

uvex clear
• Antimikrobiális tisztítóspray az „R” jelölésű légzésvédő 

maszkok tisztításához

8701.011



FFP 1 FFP 2 FFP 3
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uvex silv-Air premium
Légzésvédő maszkok

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

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

Minden FFP�3 légzésvédő maszk 
megbízható védelmet nyújt a káros 
anyagokkal szemben, akár 30-szoros 
határértékig (OEL*), és csak szelepes 
 változatban kapható.

Az uvex légzésvédő maszkok megfelelő védelmet biztosítanak a szilárd és folyékony aeroszolok, a porrészecskék, a köd és a füst ellen. A határ-
értéket túllépő koncentrációjú gázok és gőzök esetén nem nyújtanak megfelelő szintű védelmet.

Minden légzésvédő maszk tesztelt, és megfelel a részecskeszűrő félálarcok használatáról szóló európai EN 149 szabványnak. A maszkok megfelel-
nek az EU irányelveinek. A légzésvédő maszkok a szűrő teljesítménye és a szivárgás mértéke szerint P1 (kék), P2 (narancssárga) vagy P3 (fekete) 
védelmi osztályba sorolhatók. Minden légzésvédő eszköz az egyéni védőfelszerelések III. kategóriájába (magas kockázat) tartozik.

* OEL = A munkahelyi kibocsátási határérték (OEL) a munkahely levegőjében lévő anyagnak azt az átlagos koncentrációját jelenti, amely még nem okoz (króni-
kus vagy akut) károsodást azoknak a munkavállalóknak, akik a hét öt napján, napi nyolc órát dolgoznak az adott területen. Az OEL a maximális munkahelyi 
koncentrációt (MWC) és a technikai hivatkozási koncentrációt (TRC) helyettesíti. Mivel azonban ez a két érték még nem szerepel teljes mértékben az 
OEL-értékekben, átmenetileg még használhatók az adott munkaterület kockázatainak felmérésében.

uvex silv-Air premium

FFP 1 FFP 2 FFP 3

összehajtható összehajtható összehajtható

5100 NR D 5200 NR D

5110 NR D 5210 NR D 5310 NR D

5220 NR D aktívszenes 5320 NR D aktívszenes

5100 NR D

5110 NR D

5200 NR D

5210 NR D

5220 NR D ktí

5310 NR D

5320 NR D ktí
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uvex silv-Air premium
FFP 1, FFP 2 és FFP 3 védelmi osztályba tartozó légzésvédő maszkok

uvex silv-Air 5100
• Részecskeszűrős, összehajtható maszk 
• Széles, varrás nélküli fejpánt a kényelmes 

és biztos illeszkedésért 
• Könnyen állítható, beépített orrcsipesz 
• Kényelmes tömítőperem az orr területén 

a megbízható illeszkedésért

uvex silv-Air 5200
• Részecskeszűrős, összehajtható maszk 
• Széles, varrás nélküli fejpánt a kényelmes 

és biztos illeszkedésért 
• Könnyen állítható, beépített orrcsipesz 
• Kényelmes tömítőperem az orr területén 

a megbízható illeszkedésért

uvex silv-Air 5110
• Részecskeszűrős, összehajtható maszk kilégző-

szeleppel 
• Széles, varrás nélküli fejpánt a kényelmes és biz-

tos illeszkedésért 
• Kényelmes tömítőperem az orr területén a meg-

bízható illeszkedésért
• Könnyen állítható, beépített orrcsipesz 
• Kilégzőszelep a hő és a páratartalom csökkenté-

sére, valamint a légzési ellenállás észrevehető 
csökkentésére

uvex silv-Air 5210
• Részecskeszűrős, összehajtható maszk 

 kilégzőszeleppel 
• Széles, varrás nélküli fejpánt a kényelmes és 

biztos illeszkedésért 
• Kényelmes tömítőperem az orr területén a 

megbízható illeszkedésért
• Könnyen állítható, beépített orrcsipesz 
• Kilégzőszelep a hő és a páratartalom 

 csökkentésére, valamint a légzési ellenállás 
észrevehető csökkentésére

uvex silv-Air 5220
• Részecskeszűrős, összehajtható maszk kilégző-

szeleppel 
• Széles, varrás nélküli fejpánt a kényelmes és 

 biztos illeszkedésért 
• Kiegészítő aktívszenes szűrő a szagok, gázok és 

gőzök elleni védelemért a határértékek alatt
• Kényelmes tömítőperem az orr területén a 

 megbízható illeszkedésért
• Könnyen állítható, beépített orrcsipesz 
• Kilégzőszelep a hő és a páratartalom csökkenté-

sére, valamint a légzési ellenállás észrevehető 
csökkentésére

uvex silv-Air 5100 uvex silv-Air 5110
Cikkszám 8765.100 8765.110
Változat FFP 1 NR D összehajtható maszk FFP 1 NR D összehajtható maszk

szelep nélkül szeleppel
Szín fehér fehér
Kisker. egység 30 egység, egyesével csomagolva 15 egység, egyesével csomagolva

uvex silv-Air 5200 uvex silv-Air 5210 uvex silv-Air 5220
Cikkszám 8765.200 8765.210 8765.220
Változat FFP 2 NR D összehajtható maszk FFP 2 NR D összehajtható maszk FFP 2 NR D összehajtható maszk

szelep nélkül szeleppel szeleppel és aktívszénnel
Szín fehér fehér fehér
Kisker. egység 30 egység, egyesével csomagolva 15 egység, egyesével csomagolva 15 egység, egyesével csomagolva

2018 első 
negyedévétől

kapható

8765.100

8765.200

8765.110

8765.210 8765.220
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uvex silv-Air premium
FFP 3 védelmi osztályba tartozó légzésvédő maszkok

uvex silv-Air 5310
• Részecskeszűrős, összehajtható maszk kilégzőszeleppel 
• Széles, varrás nélküli fejpánt a kényelmes és biztos illeszkedésért 
• Kényelmes tömítőperem az orr és az áll területén a megbízható 

 illeszkedésért
• Könnyen állítható, beépített orrcsipesz 
• Kilégzőszelep a hő és a páratartalom csökkentésére, valamint a 

 légzési ellenállás észrevehető csökkentésére

uvex silv-Air 5320
• Részecskeszűrős, összehajtható maszk kilégzőszeleppel 
• Széles, varrás nélküli fejpánt a kényelmes és biztos illeszkedésért 
• Kiegészítő aktívszenes szűrő a szagok, gázok és gőzök elleni 

 védelemért a határértékek alatt
• Kényelmes tömítőperem az orr és az áll területén a megbízható 
 illeszkedésért

• Könnyen állítható, beépített orrcsipesz 
• Kilégzőszelep a hő és a páratartalom csökkentésére, valamint a 

 légzési ellenállás észrevehető csökkentésére

uvex silv-Air 5310 uvex silv-Air 5320
Cikkszám 8765.310 8765.320
Ausführung FFP 3 NR D összehajtható maszk szeleppel FFP 3 NR D összehajtható maszk szeleppel és aktívszénnel
Szín fehér fehér
Kisker. egység 15 egység 15 egység

2018 első 
negyedévétől

kapható

8765.310 8765.320
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uvex silv-Air
Védelmi szint besorolása

uvex silv-Air e
FFP 1 FFP 2 FFP 3

csésze alakú csésze alakú

7212 NR D 7312 R D 7315 R D

7232 R D 7233 R D 7333 R D 7330 R D

uvex silv-Air p
FFP 1 FFP 2 FFP 3

összehajtható csésze alakú összehajtható csésze alakú összehajtható csésze alakú

8103 NR D 7100 NR D 8203 NR D 7200 NR D

8113 NR D 7110 NR D 8213 NR D 7210 NR D 8313 NR D 7310 R D

aktívszenes
7220 NR D

aktívszenes
7320 R D

7200 NR D

k í
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uvex silv-Air High Performance FFP 2 és FFP 3
A legalacsonyabb légzési ellenállás. Beépített szellőzés.

Az orr körül tökéletesen 
 formázva a biztos illeszke-
désért 

Állítható fejpánt az optimális 
illeszkedésért

A nagyméretű belégzősze-
lepek rendkívül alacsony 
légzési ellenállást biztosíta-
nak.

uvex silv-Air High-Performance – 
A légzésvédelem új dimenziója

• Részecskeszűrős, előformázott maszk kilégzőszeleppel és belégző-
szelepekkel

• A három részből álló, nagy teljesítményű climazone rendszer kényel-
mes, hűvös klímát biztosít a maszkon belül

• A rugalmas textil fejpánt a nyakcsipesszel tetszés szerint állítható
• A kilégzőszelep tovább csökkenti a légzési ellenállást és minimálisra 

csökkenti a nedvesség felhalmozódását a maszkon belül
• A belégzőszelepekkel ellátott két kiegészítő szűrő csökkenti a légzési 

ellenállást és a könnyebb levegőcserének köszönhetően nagyobb 
 kényelmet biztosít

• A nagyon puha, a teljes maszkot körbefogó tömítőperem optimális és 
kényelmes viseletet és biztos illeszkedést biztosít

• A 3D orrterület és a tömítőperem kombinációja ideális illeszkedést 
 biztosít szinte bármilyen orrformához

uvex silv-Air 7233 uvex silv-Air 7333 
Cikkszám 8707.233 8707.333
Változat FFP 2 R D előformázott maszk FFP 3 R D előformázott maszk

szelepekkel szelepekkel
Szín fehér fehér
Kisker. egység 3 egység 3 egység

A kiváló minőségű uvex 
 silv-Air külső anyag a lehető 
legjobb légzést nyújtja.

A kimélyített orr-rész tökéle-
tes illeszkedést kínál szinte 
bármilyen orrformához.

A rugalmas, 4 ponton rögzít-
hető fejpánt kényelmes 
 illeszkedést biztosít.

uvex silv-Air High-Performance – 
A tökéletes védelem és a maximális kénye-
lem kombinációja
• Részecskeszűrős, előformázott maszk kilégzőszeleppel és belégző-

szelepekkel
• A három részből álló, nagy teljesítményű climazone rendszer 

 kényelmes, hűvös klímát biztosít a maszkon belül
• A négy ponton rögzíthető fejpánt kényelmes, egyedi és biztos 

 illeszkedést biztosít
• Rugalmas, állítható, integrált orrcsipesz
• A kilégzőszelep tovább csökkenti a légzési ellenállást és minimálisra 

csökkenti a nedvesség felhalmozódását a maszkon belül
• A belégzőszelepekkel ellátott két kiegészítő szűrő csökkenti a légzési 

ellenállást és a könnyebb levegőcserének köszönhetően nagyobb 
 kényelmet biztosít

• A kiváló minőségű silv-Air külső anyag optimális légzést biztosít
• A nagyon puha, a teljes maszkot körbefogó tömítőperem optimális és 

kényelmes viseletet és biztos illeszkedést biztosít
• A kimélyített orr-rész a tömítőperemen ideális illeszkedés biztosít 

 szinte bármilyen orrformához

uvex silv-Air 7232 uvex silv-Air 7330 
Cikkszám 8707.232 8707.330
Változat FFP 2 R D előformázott maszk FFP 3 R D előformázott maszk

szelepekkel szeleppel
Szín ezüstszürke ezüstszürke
Kisker. egység 3 egység 3 egység

8707.233
8707.333 8707.330
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uvex silv-Air e 
FFP 2 és FFP 3 előformázott maszkok

A 4 ponton rögzíthető fejpánt biztosítja a 
maszk kényelmes és biztos illeszkedését.

Az anatómiailag kialakított orr-rész és a szűrőanyagba 
 integrált orrcsipesz biztosítja az ideális illeszkedést és a 
maximális kényelmet.

A kiváló minőségű szűrőanyag biztosítja az alacsony lég-
zési ellenállást, míg a sima, fehér felület a legszigorúbb hi-
giéniai követelményeket támasztó területeken is csökken-
ti a szálló pihék által okozott szennyeződés kockázatát.

uvex silv-Air 7212
• Részecskeszűrős, előformázott maszk kilég-

zőszeleppel
• Puha anyagszélek a nagyobb kényelemért
• Varrás nélküli fejpánt a kényelmes és biztos 

illeszkedésért
• A nagyon puha, a teljes maszkot körbefogó 

tömítőperem optimális és kényelmes viseletet 
és biztos illeszkedést biztosít

• Rugalmas, állítható, integrált orrcsipesz
• A kilégzőszelep tovább csökkenti a légzési 

 ellenállást és minimálisra csökkenti a nedves-
ség felhalmozódását a maszkon belül

uvex silv-Air 7312
• Részecskeszűrős, előformázott maszk kilég-

zőszeleppel
• Puha anyagszélek a nagyobb kényelemért
• A nagyon puha, a teljes maszkot körbefogó 

tömítőperem optimális és kényelmes visele-
tet és biztos illeszkedést biztosít

• Rugalmas, állítható, integrált orrcsipesz
• A négy ponton rögzíthető fejpánt kényelmes, 

egyedi és biztos illeszkedést biztosít
• A kilégzőszelep tovább csökkenti a légzési 

ellenállást és minimálisra csökkenti a nedves-
ség felhalmozódását a maszkon belül

uvex silv-Air 7315
• Részecskeszűrős, előformázott maszk kilég-

zőszeleppel
• Puha anyagszélek a nagyobb kényelemért
• A nagyon puha, a teljes maszkot körbefogó 

tömítőperem optimális és kényelmes visele-
tet és biztos illeszkedést biztosít

• Orrcsipesz nélkül (fémmentes)
• A négy ponton rögzíthető fejpánt kényelmes, 

egyedi és biztos illeszkedést biztosít
• A kilégzőszelep tovább csökkenti a légzési 

ellenállást és minimálisra csökkenti a nedves-
ség felhalmozódását a maszkon belül

uvex silv-Air 7212 
Cikkszám 8707.212
Változat FFP 2 NR D előformázott maszk szeleppel
Szín fehér
Kisker. egység 15 egység

uvex silv-Air 7312 
Cikkszám 8707.312
Változat FFP 3 R D előformázott maszk szeleppel
Szín fehér
Kisker. egység 5 egység

uvex silv-Air 7315 
Cikkszám 8707.311 8707.315
Változat FFP 3 R D FFP 3 R D

előformázott maszk előformázott maszk
szeleppel szeleppel

Szín fehér fehér
Kisker. egység 120 egység, 5 egység

egyenként csomagolva

8707.212 8707.312
8707.311
8707.315
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uvex silv-Air p
FFP 1 és FFP 2 előformázott maszkok

Termékleírás
• Innovatív kialakítás, optimális forma a biztos illeszkedésért
• Puha anyagszélek a nagyobb kényelemért 
• A választható kilégzőszelep csökkenti a maszk belső terében 

 felhalmozódott hő és pára mennyiségét
• Az optimalizált orr-rész kialakításának köszönhetően uvex 

 védőszemüvegekkel együtt hordható
• Az ezüstszürke uvex silv-Air külső anyag kellemes tapintású, és 

 megelőzi a védőmaszk korai kidobását a felületi szennyeződések miatt

Tipikus alkalmazási területek

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

Az FFP 2 védelmi osztályba sorolt légzésvédő maszkok használhatók 
bányászat, fémipari munkák, hajógyártási munkák, valamint fafeldolgo-
zás során.

A háromdimenziós, 
optimális forma 
 ideálisan kombinál-
ható védőszemüve-
gekkel és orrcsipesz 
nélkül is tökéletes 
 illeszkedést biztosít

Körben puha anyagszélek a 
 nagyobb kényelemért. 

Varrás nélküli, széles, akasztós 
 fejpánt az egyenletes nyomásel-
oszlás és a kényelmes illeszkedés 
érdekében.

Az összes FFP 1 és FFP 2 
 előformázott maszk teljesen 
 fémmentes.

Az FFP 2  előformázott 
maszk aktívszenes 
szűrővel is kapható a 
kellemetlen szagok 
 ellen.
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uvex silv-Air p
FFP 1 előformázott maszkok és összehajtható maszkok

uvex silv-Air 7100
• Részecskeszűrős, előformázott 

maszk 
• Fémmentes kialakítás
• Puha anyagszélek a nagyobb 

 kényelemért
• Varrás nélküli fejpánt a kényel-

mes és biztos illeszkedésért

uvex silv-Air 8103
• Részecskeszűrős, összehajtható 

maszk 
• Víztaszító anyagból készült 

 bevonat
• Varrás nélküli fejpánt a kényel-

mes és biztos illeszkedésért
• Rugalmas, állítható, integrált 

 orrcsipesz
• Habrétegek az áll és az orr terü-

letén az optimális illeszkedésért 

uvex silv-Air 7110
• Részecskeszűrős, előformázott 

maszk kilégzőszeleppel
• Fémmentes kialakítás
• Puha anyagszélek a nagyobb 

 kényelemért
• Varrás nélküli fejpánt a kényelmes 

és biztos illeszkedésért
• A kilégzőszelep tovább csökken-

ti a légzési ellenállást és minimá-
lisra csökkenti a nedvesség 
 felhalmozódását a maszkon belül

uvex silv-Air 8113
• Részecskeszűrős, összehajtható 

maszk kilégzőszeleppel
• Víztaszító anyagból készült 

 bevonat
• Varrás nélküli fejpánt a kényel-

mes és biztos illeszkedésért
• Rugalmas, állítható, integrált 

 orr-rész
• Habrétegek az áll és az orr terü-

letén az optimális illeszkedésért
• A kilégzőszelep tovább csökken-

ti a légzési ellenállást és minimá-
lisra csökkenti a nedvesség 
 felhalmozódását a maszkon belül

uvex silv-Air 7100 
Cikkszám 8707.100
Változat FFP 1 NR D előformázott

maszk
szelep nélkül

Szín ezüstszürke
Kisker. egység 20 egység

uvex silv-Air 8103 
Cikkszám 8708.103
Változat FFP 1 NR D összehajtható

maszk
szelep nélkül

Szín ezüst
Kisker. egység 20 egység, egyesével

csomagolva

uvex silv-Air 7110 
Cikkszám 8707.110
Változat FFP 1 NR D előformázott

maszk
szeleppel

Szín ezüstszürke
Kisker. egység 15 egység

uvex silv-Air 8113 
Cikkszám 8708.113
Változat FFP 1 NR D összehajtható

maszk
szeleppel

Szín ezüst
Kisker. egység 15 egység, egyesével

csomagolva

8707.100

8708.103

8707.110 

8708.113
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uvex silv-Air p
FFP 2 előformázott maszkok és összehajtható maszkok

uvex silv-Air 7200
• Részecskeszűrős, előformázott maszk
• Fémmentes kialakítás
• Varrás nélküli fejpánt a kényelmes és biztos 

illeszkedésért

uvex silv-Air 7210
• Részecskeszűrős, előformázott maszk kilég-

zőszeleppel
• Fémmentes kialakítás
• Varrás nélküli fejpánt a kényelmes és biztos 

illeszkedésért
• A kilégzőszelep tovább csökkenti a légzési 

ellenállást és minimálisra csökkenti a nedves-
ség felhalmozódását a maszkon belül

uvex silv-Air 7220
• Részecskeszűrős, előformázott maszk kilég-

zőszeleppel
• Fémmentes kialakítás
• Kiegészítő aktívszenes szűrő a szagok, gá-

zok és gőzök elleni védelemért a küszöbérték 
alatt

• Varrás nélküli fejpánt a kényelmes és biztos 
illeszkedésért

• A kilégzőszelep tovább csökkenti a légzési 
ellenállást és minimálisra csökkenti a nedves-
ség felhalmozódását a maszkon belül

uvex silv-Air 8203
• Részecskeszűrős, összehajtható maszk
• Víztaszító anyagból készült bevonat
• Varrás nélküli fejpánt a kényelmes és biztos 

illeszkedésért
• Rugalmas, állítható, integrált orrcsipesz
• Habrétegek az áll és az orr területén az opti-

mális illeszkedésért

uvex silv-Air 8213
• Részecskeszűrős, összehajtható maszk 

klímához optimalizált kilégzőszeleppel
• Víztaszító anyagból készült bevonat
• Varrás nélküli fejpánt a kényelmes és biztos 

illeszkedésért
• Rugalmas, állítható, integrált orrcsipesz
• Habrétegek az áll és az orr területén az opti-

mális illeszkedésért

uvex silv-Air 7200 
Cikkszám 8707.200
Változat FFP 2 NR D előformázott maszk szelep nélkül
Szín ezüstszürke
Kisker. egység 20 egység

uvex silv-Air 7210 
Cikkszám 8707.210
Változat FFP 2 NR D előformázott maszk szeleppel
Szín ezüstszürke
Kisker. egység 15 egység

uvex silv-Air 7220 
Cikkszám 8707.220
Változat FFP 2 NR D előformázott maszk

szeleppel és aktívszénnel
Szín ezüst, antracitszürke
Kisker. egység 15 egység

uvex silv-Air 8203 
Cikkszám 8708.203
Változat FFP 2 NR D összehajtható maszk szelep

nélkül
Szín ezüst
Kisker. egység 20 egység, egyesével csomagolva

uvex silv-Air 8213 
Cikkszám 8708.213
Változat FFP 2 NR D összehajtható maszk szeleppel
Szín ezüst
Kisker. egység 15 egység, egyesével csomagolva

8708.203 8708.213

8707.200 8707.210 8707.220 
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uvex silv-Air p
FFP 3 előformázott maszkok és összehajtható maszkok

uvex silv-Air 7310
• Részecskeszűrős, előformázott maszk kilégzőszeleppel
• A nagyon puha, a teljes maszkot körbefogó tömítőperem optimális és 

kényelmes viseletet és biztos illeszkedést biztosít
• Rugalmas, állítható, integrált orrcsipesz
• A négy ponton rögzíthető fejpánt kényelmes, egyedi és biztos illeszke-

dést biztosít
• A kilégzőszelep tovább csökkenti a légzési ellenállást és minimálisra 

csökkenti a nedvesség felhalmozódását a maszkon belül

uvex silv-Air 7320
• Részecskeszűrős, előformázott maszk kilégzőszeleppel
• Kiegészítő aktívszenes szűrő a szagok, gázok és gőzök elleni védele-

mért a küszöbérték alatt
• A nagyon puha, a teljes maszkot körbefogó tömítőperem optimális és 

kényelmes viseletet és biztos illeszkedést biztosít
• Rugalmas, állítható, integrált orrcsipesz
• A négy ponton rögzíthető fejpánt kényelmes, egyedi és biztos illeszke-

dést biztosít
• A kilégzőszelep tovább csökkenti a légzési ellenállást és minimálisra 

csökkenti a nedvesség felhalmozódását a maszkon belül

uvex silv-Air 8313
• Részecskeszűrős, összehajtható maszk kilégzőszeleppel
• Víztaszító anyagból készült bevonat
• A négy ponton rögzíthető fejpánt kényelmes, egyedi és biztos illeszke-

dést biztosít
• Rugalmas, állítható, integrált orrcsipesz
• A nagyon puha, a teljes maszkot körbefogó tömítőperem optimális és 

kényelmes viseletet és biztos illeszkedést biztosít
• A kilégzőszelep tovább csökkenti a légzési ellenállást és minimálisra 

csökkenti a nedvesség felhalmozódását a maszkon belül

uvex silv-Air 7310 
Cikkszám 8707.310
Változat FFP 3 R D előformázott maszk szeleppel
Szín ezüstszürke
Kisker. egység 5 egység

uvex silv-Air 7320 
Cikkszám 8707.320
Változat FFP 3 R D előformázott maszk szeleppel és aktívszénnel
Szín ezüst, antracitszürke
Kisker. egység 5 egység

uvex silv-Air 8313 
Cikkszám 8708.313
Változat FFP 3 NR D összehajtható maszk szeleppel
Szín ezüst
Kisker. egység 15 egység, egyesével csomagolva

8708.313

8707.310 8707.320
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uvex silv-Air c
Légzésvédő maszkok
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uvex silv-Air c
FFP 1 és FFP 2 védelmi osztályba tartozó légzésvédő maszkok

Szűrővel felszerelt védőmaszk
uvex silv-Air c
• Innovatív kialakítás, optimalizált forma 
•  Puha anyagszélek a nagyobb kényelemért
•  Varrás nélküli fejpánt a kényelmes és 

 biztos illeszkedésért 
•  Kilégzőszelep a könnyű levegőcseréért, 

amely csökkenti a maszkon belül felhalmo-
zódó hő és nedvesség mennyiségét

•  Állítható orrcsipesz az egyénileg kitűnően 
állítható illeszkedésért 

•  A maszk megfelel a dolomitpor-vizsgálat 
(D) követelményeinek

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

 kényelmes illeszkedést tesz lehetővé 
•  A hegesztéshez is alkalmas, FFP 2 osztá-

lyú maszkok aktív szenes szűrővel (uvex 
silv-Air c 2220 és 3220)

A nagy, 360°-os kilégzőszelep nagyon 
 alacsony légzési ellenállást és kellemes, 
hűvös klímát biztosít a maszkon belül.

A felső rész tömítése a maszk biztonságo-
sabb illeszkedését és kényelmesebb 
 viseletét biztosítja.

A puha anyagszéleknek köszönhetően 
nem érezhető kényelmetlen nyomás.

A varrás nélküli fejpánt beállítható az 
 optimális illeszkedéshez. 

A szabadon állítható orrcsipesz biztosítja 
a kitűnő egyéni és biztos illeszkedést.
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uvex silv-Air c
FFP 1 védelmi osztályba tartozó, szűrővel felszerelt védőmaszkok

uvex silv-Air 3100
• Részecskeszűrős, összehajtható maszk
• Varrás nélküli fejpánt és rugalmas, állítható orrcsipesz
• Kényelmes tömítőperem az orr területén a biztos illeszkedésért

uvex silv-Air 3100 
Cikkszám 8733.100
Változat FFP 1 NR D összehajtható maszk szelep nélkül
Szín fehér
Kisker. egység 30 egység, egyesével csomagolva

uvex silv-Air 3110
• Részecskeszűrős, összehajtható maszk kilégzőszeleppel
• Kényelmes tömítőperem az orr területén a biztos illeszkedésért
• Varrás nélküli fejpánt és rugalmas, állítható orrcsipesz
• A kilégzőszelep tovább csökkenti a légzési ellenállást, és minimálisra 

csökkenti a nedvesség felhalmozódását a maszkon belül

uvex silv-Air 3110 
Cikkszám 8733.110
Változat FFP 1 NR D összehajtható maszk szeleppel
Szín fehér
Kisker. egység 15 egység, egyesével csomagolva

uvex silv-Air 2100
• Részecskeszűrős, előformázott maszk 
• Varrás nélküli fejpánt és orrcsipesz a kényelmes és biztos illeszkedé-

sért
• Kényelmes tömítőperem az orr területén a biztos illeszkedésért

uvex silv-Air 2100 
Cikkszám 8732.100
Változat FFP 1 NR D előformázott maszk szelep nélkül
Szín fehér
Kisker. egység 20 egység

uvex silv-Air 2110
• Részecskeszűrős, előformázott maszk kilégzőszeleppel
• Varrás nélküli fejpánt és orrcsipesz a kényelmes és biztos illeszkedé-

sért
• Kényelmes tömítőperem az orr területén a biztos illeszkedésért
• A kilégzőszelep tovább csökkenti a légzési ellenállást, és minimálisra 

csökkenti a nedvesség felhalmozódását a maszkon belül

uvex silv-Air 2110 
Cikkszám 8732.110
Változat FFP 1 NR D előformázott maszk szeleppel
Szín fehér
Kisker. egység 15 egység

8733.100

8732.100

8733.110

8732.110
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uvex silv-Air c
FFP 2 védelmi osztályba tartozó, szűrővel felszerelt védőmaszkok

uvex silv-Air 3200
• Részecskeszűrős, összehajtható maszk 
• Varrás nélküli fejpánt és rugalmas, állítható 

orrcsipesz
• Kényelmes tömítőperem az orr területén a 

biztos illeszkedésért

uvex silv-Air 2200
• Részecskeszűrős, előformázott maszk
• Varrás nélküli fejpánt és rugalmas, állítható orr-

csipesz a kényelmes és biztos illeszkedésért
• Kényelmes tömítőperem az orr területén a 

biztos illeszkedésért

uvex silv-Air 3210
• Részecskeszűrős, összehajtható maszk ki-

légzőszeleppel
• Varrás nélküli fejpánt és rugalmas, állítható 

orrcsipesz
• Kényelmes tömítőperem az orr területén a 

biztos illeszkedésért
• A kilégzőszelep tovább csökkenti a légzési 

ellenállást és minimálisra csökkenti a 
 nedvesség felhalmozódását a maszkon belül

uvex silv-Air 3220
• Részecskeszűrős, összehajtható maszk ki-

légzőszeleppel
• Kiegészítő aktívszenes szűrő a szagok, gá-

zok és gőzök elleni védelemért a küszöbérték 
alatt

• Varrás nélküli fejpánt és rugalmas, állítható 
orrcsipesz

• Kényelmes tömítőperem az orr területén a 
biztos illeszkedésért

• A kilégzőszelep tovább csökkenti a légzési 
ellenállást és minimálisra csökkenti a nedves-
ség felhalmozódását a maszkon belül

uvex silv-Air 2210
• Részecskeszűrős, előformázott maszk 

kilégzőszeleppel
• Varrás nélküli fejpánt és rugalmas, állítható 

orrcsipesz a kényelmes és biztos 
illeszkedésért

• Kényelmes tömítőperem az orr területén a 
biztos illeszkedésért

• A kilégzőszelep tovább csökkenti a légzési 
ellenállást és minimálisra csökkenti a 
nedvesség felhalmozódását a maszkon belül

uvex silv-Air 2220
• Részecskeszűrős, előformázott maszk kilég-

zőszeleppel
• Kiegészítő aktívszenes szűrő a szagok, gázok 

és gőzök elleni védelemért a küszöbérték alatt
• Varrás nélküli fejpánt és rugalmas, állítható orr-

csipesz a kényelmes és biztos illeszkedésért
• Kényelmes tömítőperem az orr területén a 

biztos illeszkedésért
• A kilégzőszelep tovább csökkenti a légzési 

 ellenállást, és minimálisra csökkenti a 
nedvesség felhalmozódását a maszkon belül

uvex silv-Air 3200 uvex silv-Air 3210 uvex silv-Air 3220 
Cikkszám 8733.200 8733.210 8733.220
Változat FFP 2 NR D összehajtható maszk szelep nélkül FFP 2 NR D összehajtható maszk szeleppel FFP 2 NR D összehajtható maszk szeleppel és aktívszénnel
Szín fehér fehér ezüst
Kisker. egység 30 egység, egyesével csomagolva 15 egység, egyesével csomagolva 15 egység, egyesével csomagolva

uvex silv-Air 2200 uvex silv-Air 2210 uvex silv-Air 2220 
Cikkszám 8732.200 8732.210 8732.220
Változat FFP 2 NR D előformázott maszk szelep nélkül FFP 2 NR D előformázott maszk szeleppel FFP 2 NR D előformázott maszk szeleppel és aktívszénnel
Szín fehér fehér ezüst
Kisker. egység 20 egység 15 egység 15 egység

8733.200

8732.200 

8733.210 

8732.210 

8733.220 

8732.220
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uvex silv-Air c
FFP 3 védelmi osztályba tartozó, szűrővel felszerelt védőmaszkok

uvex silv-Air 3310
• Részecskeszűrős, összehajtható maszk 

 kilégzőszeleppel
• Állítható fejpánt és rugalmas, állítható orr-

csipesz a kényelmes és biztos illeszkedésért
• Kényelmes, a teljes maszkot körbefogó 

 tömítőperem a biztos illeszkedésért
• A kilégzőszelep tovább csökkenti a légzési 

ellenállást és minimálisra csökkenti a nedves-
ség felhalmozódását a maszkon belül

uvex silv-Air 2310
• Részecskeszűrős, előformázott maszk kilég-

zőszeleppel nagyobb méretű arcformákhoz
• Négy ponton rögzíthető fejpánt és rugalmas, 

állítható orrcsipesz a kényelmes és biztos 
 illeszkedésért

• A nagyon puha, a teljes maszkot körbefogó 
tömítőperem optimális és kényelmes visele-
tet és biztos illeszkedést biztosít

• A kilégzőszelep tovább csökkenti a légzési 
ellenállást és minimálisra csökkenti a nedves-
ség felhalmozódását a maszkon belül

uvex silv-Air 2312
• Részecskeszűrős, előformázott maszk kilég-

zőszeleppel – ergonomikus kialakítással 
 kisebb és közepes méretű arcformákhoz

• Négy ponton rögzíthető fejpánt és rugalmas, 
állítható orrcsipesz a kényelmes és biztos 
 illeszkedésért

• A nagyon puha, a teljes maszkot körbefogó 
tömítőperem optimális és kényelmes visele-
tet és biztos illeszkedést biztosít

• A kilégzőszelep tovább csökkenti a légzési 
ellenállást és minimálisra csökkenti a nedves-
ség felhalmozódását a maszkon belül

uvex silv-Air 3310 
Cikkszám 8733.310
Változat FFP3 NR D összehajtható maszk szeleppel
Szín fehér
Kisker. egység 15 egység, egyesével csomagolva

uvex silv-Air 2310 uvex silv-Air 2312 
Cikkszám 8732.310 8732.312
Változat FFP3 NR D előformázott maszk szeleppel FFP3 NR D előformázott maszk szeleppel
Szín fehér fehér
Kisker. egység 15 egység 15 egység

8733.310

8732.310 8732.312
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uvex silv-Air
Jellemzők

A 360°-os kilégzőszelep jelentős mértékben csökkenti a légzési ellenállást és a maszkon belül felhalmozódó hő és nedvesség 
 mennyiségét.

Kényelmes, a teljes maszkot körbefogó tömítőperem 
A puha tömítőperem a maszk biztonságos, kényelmes, légmentesen zárt illeszkedését biztosítja.

Puha tömítőperem az orr és az áll területén
a biztos és kényelmes illeszkedésért.

Kényelmes tömítőperem az orr területén
A puha tömítőperem az orr területén biztos és nyomásmentes illeszkedést biztosít.

Kényelmes orrcsipesz
A maszk illeszkedését egy kiváló minőségű orrcsipesz biztosítja, melynek köszönhetően tetszés szerint állítható.

Fémmentes
A maszk teljes mértékben fémmentes és kizárólag bőrkímélő anyagokból készült.

A 4 ponton rögzíthető fejpánt egyedi és biztos illeszkedést nyújt, amely tökéletesen alkalmazkodik a viselő igényeihez.  

A maszkok egyenként vannak csomagolva és a legszigorúbb higiéniai követelményeknek is megfelelnek. 

Aktívszenes belső rész
A szűrő anyagába integrált aktívszenes kiegészítő réteg csökkenti a kellemetlen szagok behatolását.

A 3D orrterület kényelmes viseletet és alacsony szintű szivárgást biztosít, ezzel megakadályozza a bevonat nélküli védőszemüveg 
 bepárásodását.

Nagy teljesítményű klímaszabályozás
A kilégzőszelephez csatolt szűrőkamráknak köszönhetően a maszk kivételesen alacsony légzési ellenállást biztosít. A nagy 
 teljesítményű maszk klímaszabályozása optimálisan kényelmes viseletet biztosít.

„R” jelölés
A maszk újrahasználhatósági teszten esett át és rendelkezik a második műszak során történő viseléséhez előírt 
 teljesítményjellemzőkkel.

„NR” jelölés
Az ilyen jelölésű maszkok csak egyszer használhatók, ezért a munkahelyi műszak lejárta után el kell dobni őket.

„D” jelölés
A maszkon kiegészítő dolomitpor-vizsgálatot végeztek és bebizonyosodott, hogy kiváló légzést biztosít még rendkívül poros 
 környezetek és hosszan tartó használati időszakok esetén is. 
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uvex silv-Air
Áttekintés

Cikkszám Név Típus Szín Kisker. egység
Mennyiség 
per Karton Oldal

8701.011 uvex clear Tisztítóspray 1 doboz 
(360 ml) 100 130

8707.100 uvex silv-Air 7100 FFP 1 előformázott maszk szelep nélkül ezüstszürke 20 db/doboz 180 143

8707.110 uvex silv-Air 7110 FFP 1 előformázott maszk szeleppel ezüstszürke 15 db/doboz 135 143

8707.200 uvex silv-Air 7200 FFP 2 előformázott maszk szelep nélkül ezüstszürke 20 db/doboz 180 144

8707.210 uvex silv-Air 7210 FFP 2 előformázott maszk szeleppel ezüstszürke 15 db/doboz 135 144

8707.212 uvex silv-Air 7212 FFP 2 előformázott maszk szeleppel fehér 15 db/doboz 135 141

8707.220 uvex silv-Air 7220 aktívszénnel FFP 2 előformázott maszk szeleppel ezüst/antra-
citszürke 15 db/doboz 135 144

8707.232 uvex silv-Air 7232 nagy teljesítményű FFP 2 előformázott maszk háromkamrás rendszerrel ezüstszürke 3 db/doboz 36 140

8707.233 uvex silv-Air 7233 nagy teljesítményű FFP 2 előformázott maszk háromkamrás rendszerrel fehér 3 db/doboz 
per doboz 36 140

8707.310 uvex silv-Air 7310 FFP 3 előformázott maszk szeleppel ezüstszürke 5 db/doboz 60 145

8707.311 uvex silv-Air 7311 FFP 3 előformázott maszk szeleppel fehér 120 darab 120 141

8707.312 uvex silv-Air 7312 FFP 3 előformázott maszk szeleppel fehér 5 db/doboz 60 141

8707.315 uvex silv-Air 7315 FFP 3 előformázott maszk szeleppel fehér 5 db/doboz 60 141

8707.320 uvex silv-Air 7320 aktívszénnel FFP 3 előformázott maszk szeleppel ezüst/antra-
citszürke 5 db/doboz 60 145

8707.330 uvex silv-Air 7330 nagy teljesítményű FFP 3 előformázott maszk háromkamrás rendszerrel ezüstszürke 3 db/doboz 36 140

8707.333 uvex silv-Air 7333 nagy teljesítményű FFP 3 előformázott maszk háromkamrás rendszerrel fehér 3 db/doboz 36 140

8708.103 uvex silv-Air 8103 FFP 1 összehajtható maszk szelep nélkül ezüst 20 db/doboz 480 143

8708.113 uvex silv-Air 8113 FFP 1 összehajtható maszk szeleppel ezüst 15 db/doboz 360 143

8708.203 uvex silv-Air 8203 FFP 2 összehajtható maszk szelep nélkül ezüst 20 db/doboz 480 144

8708.213 uvex silv-Air 8213 FFP 2 összehajtható maszk szeleppel ezüst 15 db/doboz 360 144

8708.313 uvex silv-Air 8313 FFP 3 összehajtható maszk szeleppel ezüst 15 db/doboz 360 145

8732.100 uvex silv-Air 2100 FFP 1 előformázott maszk szelep nélkül fehér 20 db/doboz 240 148

8732.110 uvex silv-Air 2110 FFP 1 előformázott maszk szeleppel fehér 15 db/doboz 180 148

8732.200 uvex silv-Air 2200 FFP 2 előformázott maszk szelep nélkül fehér 20 db/doboz 240 149

8732.210 uvex silv-Air 2210 FFP 2 előformázott maszk szeleppel fehér 15 db/doboz 180 149

8732.220 uvex silv-Air 2220 aktívszénnel FFP 2 előformázott maszk szeleppel ezüst 15 db/doboz 180 149

8732.310 uvex silv-Air 2310 FFP 3 előformázott maszk szeleppel fehér 15 db/doboz 180 150

8732.312 uvex silv-Air 2312 FFP 3 előformázott maszk szeleppel fehér 15 db/doboz 180 150

8733.100 uvex silv-Air 3100 FFP 1 összehajtható maszk szelep nélkül fehér 30 db/doboz 360 148

8733.110 uvex silv-Air 3110 FFP 1 összehajtható maszk szeleppel fehér 15 db/doboz 180 148

8733.200 uvex silv-Air 3200 FFP 2 összehajtható maszk szelep nélkül fehér 30 db/doboz 360 149

8733.210 uvex silv-Air 3210 FFP 2 összehajtható maszk szeleppel fehér 15 db/doboz 180 149

8733.220 uvex silv-Air 3220 aktívszénnel FFP 2 összehajtható maszk szeleppel ezüst 15 db/doboz 180 149

8733.310 uvex silv-Air 3310 FFP 3 összehajtható maszk szeleppel fehér 15 db/doboz 180 150

8765.100 uvex silv-Air 5100 FFP 1 összehajtható maszk szelep nélkül fehér 30 db/doboz 480 137

8765.110 uvex silv-Air 5110 FFP 1 összehajtható maszk szeleppel fehér 15 db/doboz 240 137

8765.200 uvex silv-Air 5200 FFP 2 összehajtható maszk szelep nélkül fehér 30 db/doboz 480 137

8765.210 uvex silv-Air 5210 FFP 2 összehajtható maszk szeleppel fehér 15 db/doboz 240 137

8765.220 uvex silv-Air 5220 aktívszénnel FFP 2 összehajtható maszk szeleppel fehér 15 db/doboz 240 137

8765.310 uvex silv-Air 5310 FFP 3 összehajtható maszk szeleppel fehér 15 db/doboz 240 138

8765.320 uvex silv-Air 5320 aktívszénnel FFP 3 összehajtható maszk szeleppel fehér 15 db/doboz 240 138
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