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Защита  
органов дыхания
Захист  
органів дихання
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Сред ст ва за щи ты дыхания
Сред ст ва ин ди ви ду аль ной за щи ты ор га нов ды ха ния (СИЗОД) — это но си-
мые че ло ве ком филь т ру ю щие устрой ст ва, обес пе чи ва ю щие за щи ту на ше го 
ор га низ ма и, в пер вую оче редь, на ших лег ких, от опас ных и вред ных про из-
вод ст вен ных фак то ров, воз дей ст ву ю щих ин га ляционно.
При под бо ре СИЗОД ТМ Sup Air не об хо ди мо знать, с ка ки ми ве щес т ва ми 
при хо дит ся ра бо тать; их кон цен т ра цию; вре мя воз дей ст вия; со сто я ние 
ве щес т ва (пыль, газ, пар или аэро зо ли); су щес т ву ет ли опас ность кис ло род-
но го го ло да ния; фи зи чес кие на груз ки в про цес се ра бо ты. В за ви си мос ти от 
со ста ва и ко ли чес т вен но го со дер жа ния вред ных ве ществ в воз ду хе вы би ра-
ет ся тип за щит но го сред ст ва и ми ни маль но не об хо ди мый уро вень за щи ты, 
ко то рый дол ж но обес пе чить дан ное СИЗОД, с уче том кон цен т ра ции вред-
ных ве ществ и их био ло ги чес кой опас нос ти, оце ни ва е мой по ве ли чи не ПДК 
(пре дель но до пус ти мая кон цен т ра ция вред ных ве ществ в воз ду хе, ко то рая 
не ока зы ва ет на че ло ве ка па губ но го воз дей ст вия).

Филь трую щие ма ски (рес пи ра то ры)
Пол нос тью со сто ят из филь т ру ю ще го ма те ри а ла — по ли про пи ле на SMS 

и по лиэстера.
Мо гут быть с кла па ном для вы до ха или без не го. Кла пан вы до ха по зво-

ля ет об лег чить ды ха ние че ло ве ка при ин тен сив ной работе.
Сер ти фи ци ро ва ны по ев ро пей ским нор мам EN 149:2001+А1:2009:

NR  од но ра зо вое ис поль зование;
D (оptional Dolomite) — до ло мит8тест. До ло ми то вая филь т ра ция про тив мел-
ких твер дых час тиц и аэро зо лей. Рес пи ра то ры, про шед шие этот тест, обес-
пе чи ва ют бо лее ком фор т ное дыхание;

Име ют мар ки ров ки, со от вет ст ву ю щие их эф фек тивности:
FFP 1 низ кий уро вень фильтрации;
FFP 2 сред ний уро вень фильтрации;
FFP 3 вы со кий уро вень фильтрации;
SL  мас ки за щи ща ют од но вре мен но от пы ли и аэрозолей;
VO  за щи та от ор га ни чес ких паров;
GA  за щи та от па ров кислот.
Все рес пи ра то ры со от вет ст ву ют ев ро пей ским нор мам EN149:2001, 
не го рю чие, тес ти ро ва ны про тив аллергии.

Пол ные мас ки и по лу мас ки с фильтрами
Пол ные мас ки за кры ва ют лоб, нос, рот, под бо ро док и име ют спе ци аль-

ный оку ляр. Тре бо ва ния к ним ре гу ли ру ют ся нор мой EN 136.
По лу мас ки за кры ва ют нос, рот, под бо ро док. Тре бо ва ния к ним ре гу ли ру-

ют ся нор мой EN 140.
Что бы ис поль зо вать эти мас ки не об хо ди мо от ре гу ли ро вать их при ле га-

ние к ли цу. Муж чи ны дол ж ны быть чис то вы бри ты. Бо ро да, усы, длин ные 
во ло сы, дуж ки от оч ков и т.п. мо гут су щес т вен но сни зить эф фек тив ность 
защиты;

Филь т ры, ис поль зу е мые на мас ках, со от вет ст ву ют нор мам EN 141 , 
EN 143 и EN 14387, и ко ди ру ют ся цве то вы ми по ло са ми с бук вен ным обо-
зна че ни ем, со от вет ст ву ю щим за щи те от опре де лен ных ве ществ, и циф ра-
ми, со глас но клас су филь т ра ции, от 1 сла бая за щи та, до 3 — вы со кая 
защита.

Не ис поль зо вать мас ки при кон цен т ра ции кис ло ро да в воз ду хе 
ме нее 17%!

Мас ки FFP 1
Эф фек тив ны при 48х крат ном пре вы ше нии ПДК в воздухе.
За щи ща ют от: кар бо на та каль ция, ка о ли на, це мен та, цел лю ло зы, се ры, 

хлоп ка, му ки, уголь ной и же ле зо руд ной пы ли, пи ще вых и ми не раль ных 
ма сел, дре вес ной стружки.

Исполь зу ют ся в тек с тиль ной про мыш лен нос ти, ме тал лур гии, при экс плу-
а та ции ка рье ров, об щес т вен ных, под зем ных, сто ляр ных ра бо тах и де ре во-
об работке.

Мас ки FFP 2
Эф фек тив ны при 128ти крат ном пре вы ше нии ПДК в воздухе.
В до пол не ние к уров ню FFP 1 их ис поль зу ют для за щи ты от стек лян ных 

оскол ков, плас ти ка, квар ца, ме ди, алю ми ния, бак те рий, гриб ков, ви ру сов 
ту беркулеза.

При ме ня ют в тех же сфе рах, что и FFP1, а так же при сва роч ных ра бо-
тах, в боль ни цах, ла бо ра то ри ях, ме ди цин ском контроле.

Мас ки FFP 2 угольные
FFP 2 SL VO за щи ща ют от ор га ни чес ких па ров, кра сок, пес ти ци дов, 

уг ле во до ро да, силь ных за па хов. Исполь зу ют ся при сва роч ных работах.
FFP 2 SL VO8GA за щи ща ют как VO, а так же от кис лот ных па ров, се ро-

во до ро да, ок си да се ры, азо та. Исполь зу ют ся как VO, а так же в элек т рон-
ной про мыш лен нос ти (элек т ро ба та реи), при ра бо те в ка рьерах.

Мас ки FFP 3
Эф фек тив ны при 508ти крат ном пре вы ше нии ПДК в воздухе.
В до пол не ние к уров ню FFP 2 их ис поль зу ют для за щи ты от хро ма, ни ке-

ля, мар ган ца, пла ти ны, стрих ни на, пы ли и ис па ре ния ме тал лов, бак те рий, 
гриб ков, мик ро бак те рий ту бер ку ле за, ви ру сов и ферментов.

При ме ня ют в тех же сфе рах, что и FFP 2, а так же при про из вод ст ве 
ни кель8кад ми е вых ба та рей, в боль ни цах, ла бо ра то ри ях, фар ма цев ти ке, хра-
ни ли щах ток сич ных отходов.

Засоби захисту дихання
Засоби індивідуального захисту органів дихання (ЗІЗОД) —  це фільтру-
ючі засоби, що носить людина, та які забезпечують захист нашого орга-
нізму, і в першу чергу, наших легенів, від небезпечних та шкідливих 
виробничих факторів, що діють інгаляційно.
При підборі ЗІЗОД ТМ Sup Air, необхідно знати, з якими речовинами 
доводиться працювати; їх концентрацію; час впливу; стан речовини (пил, 
газ, пара або аерозолі); чи існує небезпека кисневого голодування; 
фізичні навантаження  в процесі роботи. В залежності від складу та кіль-
кісного вмісту шкідливих речовин в повітрі добирається тип захисного 
засобу та найменш необхідний рівень захисту, який повинно забезпечи-
ти дане ЗІЗОД, з врахуванням концентрації шкідливих речовин та їх біо-
логічної небезпеки, яка оцінюється за величиною ГДК (гранично допу-
стима концентрація шкідливих речовин в повітрі, яка не чинить на люди-
ну згубного впливу).

Фільтруючі маски (респіратори)
Цілком складаються з фільтруючого матеріалу — поліпропілену SMS 

та поліестеру.
Можуть бути з клапаном видиху або без нього. Клапан видиху дозво-

ляє забезпечити дихання людини при інтенсивній роботі.
Сертифіковані за європейськими нормами EN 149:2001+A1:2009

NR  одноразове використання;
D (optional Dolomite) — доломіт-тест. Доломітова фільтрація проти дріб-
них твердих часток та аерозолів. Респіратори, які пройшли цей тест, 
забезпечують більш комфортне дихання;

Мають маркування, що відповідає їх ефективності:
FFP 1 низький рівень фільтрації;
FFP 2 середній рівень фільтрації;
FFP 3 високий рівень фільтрації;
SL маски захищають одночасно від пилу та аерозолів;
VO захист від органічних парів;
GA захист від парів кислот.
Всі респіратори відповідають європейським нормам EN 149:2001, 
негорючі, протестовані проти алергії

Повні маски та напівмаски з фільтрами
Повні маски закривають чоло, ніс, підборіддя та мають спеціальний 

окуляр. Вимоги до них регулюються нормою EN 136.
Напівмаски закривають ніс, рот, підборіддя. Вимоги до них регулю-

ються нормою EN 140.
Щоб використовувати ці маски необхідно відрегулювати їх прилягання 

до обличчя. Чоловіки повинні бути чисто виголені. Борода, вуса, довге 
волосся, дужки від окулярів та ін. можуть істотно знизити ефективність 
захисту.

Фільтри, що використовуються на масках, відповідають нормам 
EN 141, EN 143 та EN 14387, та кодуються кольоровими смугами з літер-
ним позначенням, що відповідає захисту від визначених речовин, а 
також цифрами, згідно класу фільтрації, від 1 — слабкий захист, до 3- 
високий захист.

Не використовувати маски, якщо концентрація кисню в повітрі 
менше ніж 17%!

Маски FFP 1
Ефективні при 4-х кратному перевищенні ГДК в повітрі.
Захищають від: карбонату кальцію, каоліну, цементу, целюлози, сірки, 

бавовни, борошна, муки,вугільного та залізорудного пилу, харчових олій, 
мінеральних мастил, дерев’яної стружки.

Використовуються у текстильній промисловості, металургії, при екс-
плуатації кар’єрів, суспільних, підземних, столярних роботах та деревоо-
бробці.

Маски FFP 2
Ефективні при 12-ти кратному перевищенні ГДК в повітрі.
На додаток до рівня FFP 1 їх використовують для захисту від скляних 

уламків, пластику,кварцу, міді, алюмінію, бактерій грибків, вірусів тубер-
кульозу.

Застосовують в тих же сферах, що і FFP 1, а також при зварювальних 
роботах, у лікарнях, лабораторіях, медичному контролі.

Маски FFP 2 вугільні
FFP 2 SL VO захищають від органічної пари, фарб, пестицидів, вугле-

водню, неприємних запахів. Використовуються при зварювальних роботах.
FFP 2 SL VO- GA захищають як VO, а також від кислотної пари, сірко-

водню,оксиду сірки, азоту. Використовуються як VO, а також в електро-
нній промисловості (електробатареї), при роботі в кар’єрах.

Маски FFP 3
Ефективні при 50-ти кратному перевищенні ГДК в повітрі.
На додаток до рівня FFP 2 їх використовують для захисту від хрому, 

нікелю, марганцю, платини, стрихніну, пилу та випаровування металів, 
бактерій грибків, мікробактерій туберкульозу, вірусів та ферментів.

Застосовують в тих же сферах, що FFP 2, а також при виробництві 
нікель-кадмієвих батарей, у лікарнях, лабораторіях, фармацевтиці, схо-
вищах токсичних відходів.
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Особенности маркировки на изделии и упаковке /  
Особливості маркування на виробі та упаковці

Sup Air Название торговой марки / 
Назва торгової марки

23105 артикул изделия  /  
Артикул виробу

FFP 1 Уровень фильтрации /  
Рівень фільтрації 

NR  Одноразовое использование / 
Одноразове використання

EN 149:2001+А1:2009 
Европейские нормы сертификации для 
защиты органов дыхания / Європейські 
норми сертифікації для захисту органів 
дихання

СЕ  Знак соответствия требованиям
директив Европейского союза /  
Знак відповідності вимогам директив 
Європейського союзу

D Наличие доломит8теста /  
Наявність доломіт-теста

0086 Код европейской лаборатории,
в которой тестировалось изделие /  
Код європейської лабораторії, в якій 
тестувався виріб

х 20 Количество в коробке /  
Кількість в коробці

7

1
4

6

3

8

5
2

7

256 8

9

5

6

8

2

4

7

1

3

1

5

6

8

4

7

3

1

2

3

4

5

6

8

9
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Ма с ки с уров нем филь т ра ции FFP1 / Маски з рівнем фільтрації FFP1

Респиратор FFP1 NRD SL  
нескладной чашеобразный
Респіратор FFP1 NRD SL  
нескладний  чашоподібний
Фильтр из элек тро ста ти че ско го по ли про пи ле на. Вне шнее по кры тие из по ли-
про пи ле на SMS. Вну трен нее по кры тие — по лиестер. Эла стич ная ре зин ка 
для кре пле ния без ла тек са. Кре пле ние на но су алю ми ние вой пластинкой. 
Плот ное при ле га ние к ли цу благодаря вспененному полиэтилену.  
Упаковка 20 шт. Те сти ро ван про тив ал лер гии. Вес: 8 г.

Фільтр із елек тро ста тич но го по лі про пі ле ну. Зов ніш нє по крит тя з по лі про пі ле-
ну SMS. Вну тріш нє по крит тя — по ліестер. Ела стич на гум ка для крі плен ня 
без ла тек су. Крі плен ня на но сі алю мі ні є вою пластинкою. Щіль не при ля ган ня 
до облич чя завдяки вспіненому поліетилену. Пакування 20 шт. Про те сто ва ні 
про ти алер гії. Ва га: 8 г.

Респиратор FFP1 NRD SL  
нескладной чашеобразный с клапаном для выдоха
Респіратор FFP1 NRD SL  
нескладний чашоподібний із клапаном для видиху
Аналог 23101 только с клапаном для выдоха.
Упаковка 10 шт. Вес: 15 г.

Аналог 23101 тільки із клапаном для видиху.
Пакування 10 шт.Вага: 15 г.

CE 149: 2001 
+A1:2009

Респиратор FFP 1 NR D  
нескладной чашеобразный 
Респіратор FFP 1 NR D  
нескладний чашеподібний
Фильтр состоит полностью из нетканого полипропилена. Эластичная 
синтетическая резинка для крепления. Крепление на носу гибкой пластиной. 
Мягкие уплотнители с внутренней стороны для комфортного прилегания к 
лицу. В коробке 20 шт. в индивидуальной упаковке. Вес 9 г.

Фільтр складається повністю з нетканого поліпропілену. Еластична 
синтетична гумка для кріплення. Кріплення на носі гнучкою пластиною. 
М’які ущільнювачі із зворотного боку для комфортного прилягання 
до обличчя. В коробці 20 шт. в індивідуальній упаковці. Вага 9 г. 

CE 149: 2001 
+A1:2009

Респиратор FFP1 NRD SL  
складной горизонтально
Респіратор FFP1 NRD SL  
складний горизонтально
Фильтр из элек тро ста ти че ско го по ли про пи ле на. Внеш нее и вну трен нее по кры тие 
из по ли про пи ле на SMS. Ла текс ная эла стич ная ре зин ка для кре пле ния. Фиксируется  
на но су металлической пластинкой в по ли этиле но вом по кры тии.  В коробке 20 шт 
в индивидуальной упаковке. Те сти ро ван про тив ал лер гии. Вес: 11 г.

Фільтр із елек тро ста тич но го по лі про пі ле ну. Зов ніш нє й вну тріш нє по крит тя  
з по лі про пі ле ну SMS. Ла текс на ела стич на гум ка для крі плен ня. Фіксація на но сі 
за допомогою металевої пластинки в по лі етилено во му по крит ті. В коробці 20 шт 
в індивідуальній упаковці. Про те сто ва ний про ти алер гії. Ва га: 11 г.

Респиратор FFP1 NRD SL  
складной горизонтально с клапаном для выдоха
Респіратор FFP1 NRD SL  
складний горизонтально із клапаном для видиху
Аналог 23100 только с клапаном для выдоха.
В коробке 20 шт в индивидуальной упаковке. Вес: 17 г.

Аналог 23100 тільки із клапаном для видиху.
В коробці 20 шт в індивідуальній упаковці. Вага: 17 г. CE 149: 2001 

+A1:2009

23105

23100

23101

23106

23151
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Ма с ки с уров нем филь т ра ции FFP2 / Маски з рівнем фільтрації FFP2

23205

23200 Респиратор FFP2 NRD SL  
складной горизонтально
Респіратор FFP2 NRD SL  
складний горизонтально
Фильтр из элек тро ста ти че ско го по ли про пи ле на. Внеш нее и вну-
трен нее покры тие из по ли про пи ле на SMS. Ла текс ная эла стич ная 
ре зин ка для кре пле ния. Фиксация на но су с помощью металличе-
ской пластинки в по ли эти ле но вом по кры тии. В коробке 20 шт 
в индивидуальной упаковке.  Те сти ро ван про тив ал лер гии. Вес: 12 г.

Фільтр із елек тро ста тич но го по лі про пі ле ну. Зов ніш нє і вну тріш нє 
по крит тя з по лі про пі ле ну SMS. Ла текс на ела стич на гум ка для крі-
плен ня. Фіксация на но сі за допомогою металевої пластинки в 
по лі етиле но во му по крит ті. В коробці 20 шт в індивідуальній  
упаковці. Про те сто ва ний про ти алер гії. Ва га: 12 г.

Респиратор FFP2 NRD SL 
складной горизонтально с клапаном  
для выдоха
Респіратор FFP2 NRD SL 
складний горизонтально із клапаном  
для видиху
Аналог 23200 только с клапаном для выдоха.
В коробке 20 шт в индивидуальной упаковке.  Вес:17 г.

Аналог 23200 тільки із клапаном для видиху.
В коробці 20 шт в індивідуальній упаковці. Вага:17 г.

CE 149: 2001 
+A1:2009

Респиратор FFP2 NRD SL   
нескладной чашеобразный
Респіратор FFP2 NRD SL  
нескладний  чашоподібний
Фильтр из элек тро ста ти че ско го по ли про пи ле на. Внеш нее и вну-
трен нее по кры тие из по ли про пи ле на SMS. Эла стич ная ре зин ка 
для кре пле ния без ла тек са. Фиксация на но су алю ми ние вой пла-
стиной. Плот ное при ле га ние к ли цу благодаря вспененному 
полиэтилену. Упаковка 20 шт. Те сти ро ван про тив ал лер гии.  
Вес: 9г.

Фільтр із елек тро ста тич но го по лі про пі ле ну. Зов ніш нє і вну тріш нє 
по крит тя з по лі про пі ле ну SMS. Ела стич на гум ка для крі плен ня 
без ла тек су. Фіксація на но сі пластиною з алю мі нію в по лі про пі ле-
но во му по крит ті. Щіль не при ля ган ня до облич чя завдяки вспіне-
ному поліетилену. Пакування 20 шт. Про те сто ва ний про ти алер гії. 
Ва га: 9г.

Респиратор FFP2 NRD SL  
нескладной чашеобразный с клапаном 
для выдоха
Респіратор FFP2 NRD SL  
нескладний чашоподібний із клапаном 
для видиху

23201

23206

Аналог 23201 только с клапаном для выдоха.
Упаковка 10 шт. Вес:14 г.

Аналог 23201 тільки із клапаном для видиху.
Пакування 10 шт. Вага:14 г. CE 149: 2001 

+A1:2009
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Ма с ки с уров нем филь т ра ции FFP2/Маски з рівнем фільтрації FFP2

23250

23255

Респиратор FFP2 NR SL  
складной вертикально
Респіратор FFP2 NR SL  
складний вертикально
Фильтр из элек тро ста ти че ско го по ли про пи ле на. Внеш нее и 
вну трен нее покры тие из по ли про пи ле на SMS. Не ла текс ное 
эла стич ное кре пле ние, с пряж кой для ре гу ли ров ки. Фиксация 
на но су металлической пластиной в по ли этиле но вом по кры-
тии. В коробке 20 шт в индивидуальной упаковке. Те сти ро ван про-
тив ал лер гии. Вес: 9 г.

Фільтр із електростатичного поліпропілену. Зовнішнє і вну-
трішнє покриття з поліпропілену SMS. Не латексне еластичне 
кріплення, із пряжкою для регулювання. Фіксація на носі мета-
левою пластиною в поліетиленовому покритті. В коробці 20 шт 
в індивідуальній упаковці. Протестований проти алергії.  
Вага: 9 г.

Респиратор FFP2 NR SL  
складной вертикально с клапаном  
для выдоха
Респіратор FFP2 NR SL  
складний вертикально із клапаном  
для видиху
Аналог 23250 только с клапаном для выдоха.
В коробке 20 шт в индивидуальной упаковке. Вес:14 г.

Аналог 23250 тільки із клапаном для видиху.
В коробці 20 шт в індивідуальній упаковці. Вага 14 г.

CE 149: 2001 
+A1:2009

CE 149: 2001 
+A1:2009

CE 149: 2001 
+A1:2009

Не используется металл, что дает возможность работать 
в среде, где присутствие металлов не разрешено. 
Специальная форма маски с углублением для носа и покрытие 
из мягкого материала, обеспечивают повышенный комфорт 
работника. Фильтр из электростатического полипропилена. 
Внешнее покрытие из полиэстера. Внутреннее покрытие из 
мягкого полипропилена SMS обеспечивает наиболее плотное 
прилегание к лицу. Эластичная резинка для крепления, с пряж-
кой для регулировки. Носовое крепление из вспененого полиэ-
тилена. Тестирован против аллергии.  
Упаковка 10 шт. Вес 18 г.

Не використовується метал, що дає змогу працювати в середо-
вищі, де присутність металів не дозволена. Спеціальна форма 
маски з заглибленням для носу та покриття з м’якого матеріа-
лу, забезпечують підвищений комфорт робітника. Фільтр з 
електростатичного поліпропілену. Зовнішнє покриття з полі-
естеру. Внутрішнє покриття з м’якого поліпропілену SMS забез-
печує найбільш щільне прилягання до обличчя. Еластична 
резинка для кріплення, з пряжкою для регулювання. Носове 
кріплення з вспіненого  поліетилену. Протестований проти 
алергії. Пакування 10 шт. Вага 18 г. 

23276 Респиратор FFP2 NR D SL    
нескладной чашеобразный с клапаном 
для выдоха
Респіратор FFP2 NR D SL  
нескладний чашоподібний з клапаном 
для видиху
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Ма ски FFP2 уголь ные / Ма ски FFP2 ву гіль ні

Респиратор FFP2 NRD SL VO   
нескладной чашеобразный с клапаном для выдоха
Респіратор FFP2 NRD SL VO  
нескладний чашоподібний із клапаном для видиху

23238

CE 149: 2001 
+A1:2009

23236

Респиратор FFP2 NRD SL VO  
нескладной чашеобразный с клапаном для выдоха
Респіратор FFP2 NRD SL VO 
нескладний чашоподібний із клапаном для видиху
Фильтр из электростатического полипропилена, имеет угольный 
наполнитель для защиты от органических испарений и газов. Внеш нее 
по кры тие из по ли про пи ле на SMS. Вну трен нее по кры тие из по ли э сте ра.  
Ла текс ная эла стич ная ре зин ка для кре пле ния. Фиксация на но су из алю ми-
ния. Плот ное при ле га ние к ли цу благодаря вспененному полиэтилену. Кла-
пан для вы до ха из по ли про пи ле на и ре зи ны. Упаковка 10 шт.  
Те сти ро ван про тив ал лер гии. Вес: 17 г.

Фільтр із електростатичного поліпропілену. Має вугільний наповнювач для 
захисту від органічної пари та газів. Зов ніш нє по крит тя з по лі про пі ле ну SMS. 
Вну тріш нє по крит тя з по лі е сте ру. Ла текс на ела стич на резинка для крі плен-
ня. Фіксація на но сі з алю мі нію. Щіль не при ля ган ня до облич чя завдяки 
вспіненому поліетилену. Кла пан для ви диху з по лі про пі ле ну й гу ми. 
Пакування 10 шт. Про те сто ва ний про ти алер гії. Ва га: 17 г.

Фильтр из элек тро ста ти че с ко го по ли про пи ле на, име ет уголь ный наполнитель 
для за щи ты от ор га ни че с ких ис па ре ний и га зов. Внеш ний слой из SMS по ли-
про пи ле на, вну т рен ний слой из по ли эс те ра. Эла с тич ное креп ле ние, с пряж-
кой для ре гу ли ров ки. Фик са ция на но су алю ми ни е вым за жи мом. Плот ное 
при ле га ние к ли цу при по мо щи об тю ра то ра из вспе нен но го по ли эти ле на.  
Упаковка 5 шт. Те с ти ро ван про тив ал лер гии. Вес 36 г.

Фільтр із елек тро с та тич но го поліпропіле ну. Має вугільний наповнювач для 
за хи с ту від ор ганічних ви па ро ву вань та газів. Зовнішній шар із SMS 
поліпропіле ну, внутрішній шар із поліес те ру. Ела с тич не кріплен ня із пряж кою 
для ре гу лю ван ня. Фіксація на носі за до по мо гою алюмінієво го за жи му. Щільне 
при ля ган ня до об лич чя за до по мо гою об тю ра то ра зі вспіне но го поліетіле ну. 
Пакування 5 шт. Про те с то ва ний про ти алергії. Ва га 36 г.

CE 149: 2001 
+A1:2009

23246

CE 149: 2001 
+A1:2009

Респиратор FFP2 NRD SL VO'GA  
нескладной чашеобразный с клапаном для выдоха
Респіратор FFP2 NRD SL VO'GA  
нескладний чашоподібний із клапаном для видиху
Фильтр из элек тро ста ти че с ко го по ли про пи ле на, име ет уголь ный на пол ни-
тель для защиты от органических испарений и газов. Внеш нее по кры тие из 
по ли про пи ле на SMS. Вну трен нее по кры тие из по ли э сте ра.  Нела текс ное 
эла стич ное кре пле ние, с пряж кой для ре гу ли ров ки. Кре пле ние на но су из 
алю ми ния. Плот ное при ле га ние к ли цу благодаря вспененному полиэтилену. 
Упаковка 10 шт. Те сти ро ван про тив ал лер гии. Вес: 18 г.

Фільтр із електростатичного поліпропілену. Має вугільний наповнювач для 
захисту від органічної пари та газів. Зов ніш нє по крит тя з по лі про пі ле ну SMS. 
Вну тріш нє по крит тя з по ліе сте ру.  Не ла текс не ела стич не крі плен ня, із пряж-
кою для ре гу лю ван ня. Крі плен ня на но сі з алю мі нію. Щіль не при ля ган ня до 
облич чя завдяки вспіненому поліетилену. Пакування 10 шт.  
Про те сто ва ний про ти алер гії. Ва га: 18 г.

23258

CE 149: 2001 
+A1:2009

Респиратор FFP 2 NR D  
нескладной чашеобразный с клапаном для выдоха
Респіратор FFP 2 NR D  
нескладний чашеподібний із клапаном для видиху

Фильтр состоит полностью из нетканого полипропилена, имеет угольный 
наполнитель для защиты от пыли и сильных запахов. Пластиковый клапан 
для выдоха. Эластичная синтетическая резинка для крепления. Крепление 
на носу гибкой  пластиной. Мягкие уплотнители с внутренней стороны для 
комфортного прилегания к лицу. В коробке 10 шт. в индивидуальной  
упаковке. Вес 13 г.

Фільтр складається повністю з нетканого поліпропілену, має вугільний напов-
нювач для захисту від пилу та сильних запахів. Пластиковий клапан для види-
ху. Еластична синтетична гумка для кріплення. Кріплення на носі гнучкою 
пластиною. М’які ущільнювачі із зворотного боку для комфортного прилягання 
до обличчя. В коробці 10 шт. в індивідуальній упаковці. Вага 13 г. 
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CE 149: 2001 
+A1:2009

Респиратор FFP3 NRD SL 
складной горизонтально с клапаном  
для выдоха
Респіратор FFP3 NRD SL 
складний горизонтально із клапаном 
для видиху
Фильтр из электростатического полипропилена.  
Внешнее и внутреннее покрытие из полипропилена SMS. 
Латексная эластичная резинка для крепления. Фиксация 
на носу металлической пластинкой в полиэтиленовом 
покрытии. В коробке 20 шт в индивидуальной упаковке.
Тестирован против аллергии. Вес: 19 г.

Фільтр із електростатичного поліпропілену. Зовнішнє й 
внутрішнє покриття з поліпропілену SMS. Латексна елас-
тична резинка для кріплення. Фіксація на носі за допомо-
гою металевої пластинки в поліетиленовому покритті. В 
коробці 20 шт в індивідуальній упаковці. Протестований 
проти алергії. Вага: 19 г.

23305

23378

23306

CE 149: 2001 
+A1:2009

Респиратор FFP3 NRD SL 
нескладной чашеобразный с клапаном 
для выдоха
Респіратор FFP3 NRD SL 
нескладний чашоподібний із клапаном 
для видиху
Фильтр из элек тро ста ти че ско го по ли про пи ле на. Внеш нее 
по кры тие из по ли про пи ле на SMS. Вну трен нее по кры тие 
из по ли э сте ра.  Нела текс ное эла стич ное кре пле ние, 
с пряж кой для ре гу ли ров ки. Кре пле ние на но су из алю-
ми ния. Плот ное при ле га ние к ли цу благодаря 
вспененному полиэтилену. Упаковка 5 шт. Тести ро ван 
про тив ал лер гии. Вес: 32 г.

Фільтр із елек тро ста тич но го по лі про пі ле ну. Зов ніш нє 
по крит тя з по лі про пі ле ну SMS. Вну тріш нє по крит тя 
з по ліе сте ру.  Нела текс не ела стич не крі плен ня, із пряж-
кою для ре гу лю ван ня. Фіксація на но сі з алю мі нію. Щіль не 
при ля ган ня до облич чя завдяки вспіненому поліетилену. 
Пакування 5 шт. Про те сто ва ний про ти алер гії. Ва га: 32 г.

CE 149: 2001 
+A1:2009

Респиратор FFP 3 NR D  
нескладной чашеобразный с клапаном 
для выдоха 
Респіратор FFP 3 NR D  
нескладний чашеподібний із клапаном 
для видиху
Фильтр состоит полностью из нетканого полипропилена. 
Пластиковый клапан для выдоха. Эластичная синтетиче-
ская резинка для крепления. Крепление на носу пласти-
ковой пластинкой. Мягкие уплотнители с внутренней сто-
роны для комфортного прилегания к лицу. В коробке 10 
шт. Вес 16 г.

Фільтр складається повністю з нетканого поліпропілену. 
Пластиковий клапан для видиху.  Еластична синтетична 
гумка для кріплення. Кріплення на носі пластиковою 
пластинкою. М’які ущільнювачі із зворотного боку для 
комфортного прилягання до обличчя. В коробці 10 шт. 
Вага 16 г. 

Ма с ки с уров нем филь т ра ции FFP3/Маски з рівнем фільтрації FFP3
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Обозначение / 
Позначення

Класс вредных веществ  / Клас шкідливих речовин                                                                                                                                     Цветовой код / Кольоровий код  

A 

Газ и органические пары с температурой кипения выше 65 °С: бензол, ксилол, толуол, бен-
зин, керосин, галоидоорганические соединения, спирты, анилин, тетраэтилсвинец, сероуг-
лерод, нитросоединения бензола и его гомологов. / Газ та органічна пара з температурою 
кипіння вище 65 °С: бензол, ксилол, толуол, бензин, гас, галоідоорганічні сполуки, спирти, 
анілін, тетраетилсвинець, сірковуглець, нітроз’єднання бензолу та його гомологів

Коричневый / 
Коричневий      

B 
Неорганические пары и газы (кроме окиси углерода): хлор, бром, фтор, сероводород, 
хлорциан. / Неорганічні пари та гази (крім окису вуглецю): хлор, бром, фтор,  
сірковуглець, хлорціан.

Серый / Сірий                           

E 
Кислые пары и газы: диоксид серы, муравьиная, уксусная, азотная, серная и другие 
кислоты. / Кислі пари та гази: диокис сірки, мурашина, оцтова, азотна, сірчана  
та інші кислоти.

Желтый / 
Жовтий                   

K Пары кислот (диоксид серы, соляная кислота, аммиак и амины) /  
Пара кислот (диокис сірки, соляна кислота, аміак та аміни)

Зеленый / 
Зелений                 

P Токсичная пыль, аэрозоли (пыль, дым, туман), бактерии и вирусы. /  
Токсичний пил, аерозолі (пил, дим, туман), бактерії та віруси. 

Белый / Білий                  

NO Оксиды азота и аэрозоли. / Окиси азоту та аерозолі. Синий / Синій                          

Hg Пары ртути и аэрозоли. / Пара ртуті та аерозолі.
Красный / 
Червоний 

Маркировка фильтров согласно ДСТУ EN 141'2001  и ДСТУ EN 143'2002/
Маркування фільтрів згідно ДСТУ EN 141-2001 та ДСТУ EN 143-2002
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Сравнительная таблица респираторных масок/
Порівняльна таблиця респіраторних масок

Артикул / Артикул Описание / Опис Тип / Тип Использование / Використання
Рекомендации / 

Рекомендації

23100 Складные, эластичные / 
Складні, еластичні

FFP1 NRD SL

Эффективно при 4-х кратном превышении 
норм концентрации в воздухе карбоната 
кальция, каолина, цемента, целлюлозы, 
хлопка, муки, угля, древесной стружки, 
растительного масла. Рекомендовано к 
использованию: текстильная индустрия, 
металлургия, подземные работы, ремес-
ленничество,столярные работы, обработка 
дерева. / Ефективно при 4-х кратному 
перевищенні норм концентрації  
в повітрі карбонату  кальцію, каоліну, 
цементу, целюлози, бавовни, муки, вугілля, 
деревної стружки, рослинної олії. 
Рекомендовано до використання: текстиль-
на індустрія, металургія, підземні роботи, 
ремісництво, столярні роботи, обробка 
деревини.

Не использовать при 
концентрации кислорода  
в воздухе менее 17%. 
Борода и усы могут 
усложнить ношение маски 
и снизить ее 
эффективность. /  
Не використовувати при 
концентрації кисню  
в повітрі менше ніж 17%. 
Борода і вуса можуть 
ускладнити  використання 
маски і знизити її 
ефективність.

23101
Округлой формы, 
эластичные /  
Округлої форми, еластичні

FFP1 NRD SL

23105

Складные, клапан для 
выдоха, эластичные / 
Складні, клапан для видиху, 
еластичні

FFP1 NRD SL

23106

Округлой формы, клапан 
для выдоха, эластичные / 
Округлої форми, клапан  
для видиху, еластичні

FFP1 NRD SL

23151
Округлой формы, 
эластичные / Округлої 
форми, еластичні

FFP 1 NR D

23200 Складные, эластичные / 
Складні, еластичні

 FFP2 NRD SL

Эффективно при 12-ти кратном 
превышении норм концентрации в воздухе 
карбоната, кальция, каолина, цемента, 
целлюлозы, серы, хлопка, муки, угля, 
древесной стружки, растительного масла, 
стекольной пыли, пластика, кварца, кожи, 
алюминия, бактерий, грибков, бактерий 
туберкулеза.Рекомендовано к 
использованию: текстильная индустрия, 
металлургия, подземные работы, 
ремесленничество, столярные работы, 
обработка дерева, работа с металлом, 
больницы, лаборатории, медицинский  
и ветеринарный контроль / Ефективно при 
12-ти кратному перевищенні норм 
концентрації в повітрі карбонату кальцію, 
каоліну, цементу, целюлози, сірки, 
бавовни, муки, вугілля, деревної стружки, 
рослинної олії, скляного пилу, пластику, 
кварцу, шкіри, алюмінію, бактерій, грибків, 
бактерій туберкульозу. Рекомендовано до 
використання: текстильна індустрія, 
металургія, підземні роботи, ремісництво, 
столярні роботи, обробка деревини, робота 
з металом, лікарні, лабораторії, медичний  
і ветеринарний контроль.

Не использовать при кон-
центрации кислорода  
в воздухе менее 17%. 
Борода и усы могут 
усложнить ношение маски 
и снизить ее 
эффективность. /  
Не використовувати  
при концентрації кисню  
в повітрі менше ніж 17%. 
Борода і вуса можуть 
ускладнити  використання 
маски і знизити її ефек-
тивність.

23201
Округлой формы, 
эластичные /  
Округлої форми, еластичні

FFP2 NRD SL

23205

Складные, клапан  
для выдоха, эластичные / 
Складні, клапан для видиху, 
еластичні

FFP2 NRD SL

23206

Округлой формы, клапан 
для выдоха, эластичные / 
Округлої форми, клапан  
для видиху, еластичні

FFP2 NRD SL

23250

Складные вертикально, 
эластичные / 
Складні вертикально, 
еластичні

FFP2 NR SL

23255

Складные вертикально, 
клапан для выдоха, 
эластичные /  
Складні вертикально, 
клапан для видиху, 
еластичні

FFP2 NR SL
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Артикул / 
Артикул

Описание / 
Опис

Тип / 
Тип

Доп. защита / 
Додатковий 

захист
Использование / Використання Рекомендации / Рекомендації

23258
Округлой формы, 
клапан для выдо-
ха, эластичные / 
Округлої форми, 
клапан для види-
ху, еластичні. 

FFP2 
NR D

Угольный 
фильтр / 
Вугільний 
фільтр

Эффективны при 12-ти кратном превышении норм 
концентрации в воздухе органических паров, угле-
водородов, спиртов, эфиров, ацетона, альдегидов, 
фенола, нитрила, хлора и растворителей с точкой 
кипения более 65 °С, а так же против резких запа-
хов. Рекомендовано к использованию: нефтяная, 
химическая промышленность, фармацевтика, сва-
рочные работы. / Ефективні при 12-ти кратному 
перевищенні норм концентрації в повітрі органічної 
пари, вуглеводнів, спиртів, ефірів, ацетону, альдегі-
дів, фенолу, нітрілу, хлору і розчинників з точкою 
кипіння більше 65 °С, а також проти різких запахів. 
Рекомендовано до використання: нафтова, хімічна 
промисловість, фармацевтика, зварювальні роботи.

Не использовать при концентра-
ции кислорода в воздухе менее 
17%. Борода и усы могут услож-
нить ношение маски и снизить 
ее эффективность. Не использо-
вать после износа угольного 
фильтра. / Не використовувати 
при концентрації кисню в повітрі 
менше 17%. Борода і вуса 
можуть ускладнити використання 
маски і знизити її ефективність. 
Не користуватися після закінчен-
ня терміну дії 
вугільного фільтру.

23236
FFP2  
NR D 
SL VO

23238
FFP2  
NRD 
SL VO

23246

Округлой формы, 
клапан для выдо-
ха, эластичные / 
Округлої форми, 
клапан для види-
ху, еластичні. 

FFP2  
NR D 
SL 
VO- 
GA

Угольный 
фильтр, 
защита 
от кислотных 
паров / 
Вугільний 
фільтр, 
захист 
від кислотної 
пари

Эффективны при 12-ти кратном превышении норм 
концентрации в воздухе органических паров, углево-
дородов, спиртов, эфиров, ацетона, альдегидов, 
фенола, нитрила, хлора и растворителей с точкой 
кипения более 65 °С, а так же против резких запа-
хов и кислотных паров. Рекомендовано к использо-
ванию: нефтяная, химическая промышленность, 
фармацевтика, угольная промышленность, угольные 
электростанции, сварочные работы. / Ефективні при 
12-ти кратному перевищенні норм концентрації в 
повітрі органічної пари, вуглеводнів, спиртів, ефірів, 
ацетону, альдегідів, фенолу, нітрілу, хлору і розчин-
ників з точкою кипіння більше 65 °С, а також проти 
різких запахів і кислотної пари.  Рекомендовано до 
використання: нафтова, хімічна промисловість, фар-
мацевтика, вугільна промисловість, вугільні електро-
станції, зварювальні роботи.

Не использовать при концентра-
ции кислорода в воздухе менее 
17%. Борода и усы могут услож-
нить ношение маски и снизить 
ее эффективность. Не использо-
вать после износа угольного 
фильтра для защиты от кислот-
ных паров. / Не використовувати 
при концентрації кисню в повітрі 
менше 17%. Борода і вуса 
можуть ускладнити використання 
маски і знизити її ефективність. 
Не користуватися після закінчен-
ня терміну дії вугільного фільтру 
для захисту від кислотної пари.

23276

Округлой формы, 
клапан для 
выдоха, 
эластичные / 
Округлої форми, 
клапан для 
видиху, 
еластичні. 

FFP2 
NR D 
SL

Эффективно при 12-ти кратном превышении норм 
концентрации в воздухе карбоната кальция, каолина, 
цемента, целлюлозы, серы, хлопка, муки, угля, дре-
весной стружки, растительного масла, стекольной 
пыли, пластика, кварца, кожи, алюминия, бактерий, 
грибков, бактерий туберкулеза. Рекомендовано к 
использованию: текстильная индустрия, металлургия, 
подземные работы, ремесленничество, столярные 
работы, обработка дерева, сварочные работы, работа 
с металлом, больницы, лаборатории, медицинский и 
ветеринарный контроль / Ефективно при 12-ти крат-
ному перевищенні норм концентрації в повітрі карбо-
нату кальцію, каоліну, цементу, целюлози, сірки, 
бавовни, муки, вугілля, деревної стружки, рослинної 
олії, скляного пилу, пластику, кварцу, шкіри, алюмі-
нію, бактерій, грибків, бактерій туберкульозу. 
Рекомендовано до використання: текстильна інду-
стрія, металургія, підземні роботи, ремісництво, сто-
лярні роботи, обробка дерева, зварювальні роботи, 
робота з металом, лікарні, лабораторії, медичний і 
ветеринарний контроль

Не использовать при концентра-
ции кислорода в воздухе менее 
17%. Борода и усы могут услож-
нить ношение маски и снизить 
ее эффективность / Не вико-
ристовувати при концентрації 
кисню в повітрі менше 17%. 
Борода і вуса можуть ускладнити 
використання маски і знизити її 
ефективність.

23305

Складные, 
клапан для 
выдоха, 
эластичные/ 
Складні, клапан 
для видиху, 
еластичні

FFP3
NR D 
SL

Эффективны при 50-ти кратном превышении норм кон-
центрации в воздухе карбоната кальция, каолина, 
цемента, целлюлозы, серы, хлопка, муки, угля, древес-
ной стружки, растительного масла, стекольной пыли, 
пластика, кварца, кожи, алюминия, бактерий, грибков, 
бактерий туберкулеза, хрома, марганца, никеля, плати-
ны, стрихнина, пыли и испарений металлов, вирусов и 
ферментов. Рекомендовано к использованию: текстиль-
ная индустрия, металлургия, подземные работы, ремес-
ленничество,  столярные работы, обработка дерева, 
сварочные работы, работа с металлом, плавильные про-
изводства, больницы, лаборатории, медицинский и вете-
ринарный контроль, фармацевтика, утилизация токсич-
ных отходов, при высоких рисках заражения / 
Ефективно при 50-ти кратному перевищенні норм кон-
центрації в повітрі карбонату кальцію, каоліну, цементу, 
целюлози, сірки, бавовни, муки, вугілля, деревної струж-
ки, рослинної олії, скляного пилу, пластику, кварцу, 
шкіри, алюмінію, бактерій, грибків, бактерій туберкульо-
зу, хрому, марганцю, нікелю, платини, стрихніну, пилу і 
випаровувань металів, вірусів і ферментів. 
Рекомендовано до використання: текстильна індустрія, 
металургія, підземні роботи, ремісництво,  столярні робо-
ти, обробка дерева, зварювальні роботи, робота з мета-
лом, плавильні виробництва, лікарні, лабораторії, медич-
ний і ветеринарний контроль, фармацевтика, утилізація 
токсичних відходів, при високих ризиках зараження

Не использовать при концентра-
ции кислорода в воздухе менее 
17%. Борода и усы могут услож-
нить ношение маски и снизить ее 
эффективность / Не використову-
вати при концентрації кисню в 
повітрі менше 17%. Борода і вуса 
можуть ускладнити використання 
маски і знизити її ефективність.

23306

Округлой 
формы, клапан 
для выдоха, 
эластичные/ 
Округлої форми, 
клапан для 
видиху, 
еластичні

FFP3
NR D 
SL

23378

Округлой формы, 
клапан для 
выдоха, 
эластичные / 
Округлої форми, 
клапан для 
видиху, еластичні

FFP 3 
NR D
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Полумаска EASYMASK 
Напівмаска EASYMASK 
Изготовлена из каучука на два сменных фильтра 
с баянетным соединением. Регулируется по 
размеру головы. Центральный клапан выдоха. 
Совместима с фильтрами 22240, 22250, 22260, 
22270.Вес 130 г.

Виготовлена з каучуку, на два змінних фільтри з 
баянетним з’єднанням. Регулюється за розміром 
голови. Центральний клапан видиху. Сумісна з 
фільтрами 22240, 22250, 22260, 22270. Вага 130 г.

CE EN 140

22201

Полная маска 
Повна маска
Изготовлена из синтетической резины. На два сменных фильтра с 
баянетным соединением. Обзорный экран из поликарбоната на все 
лицо. С клапаном для выдоха. 6 эластичных ремней. Регулируется 
по размеру головы. Совместима с фильтрами 22240, 22250, 22260, 
22270. Вес 525г. 

Виготовлена з синтетичної гуми. Два змінних фільтри з баянетним 
з’єднанням. Оглядовий екран з полікарбонату на все обличчя. З 
клапаном видиху. 6 еластичних ременів. Регулюється за розміром 
голови. Сумісна з фільтрами 22240, 22250, 22260, 22270. Вага 525 г.

CE EN 136

20601

Артикул  
Вес, г. / 
Вага, г.

Цвет и код / Колір 
та код

Использование / Використання
Стандарт / 
Стандарт

22240 92 Белый Р3 / Білий Р3 Токсичная пыль / Токсичний пил. CE EN 14387:2004

22250 124

Коричневый А1, 
Серый В1, Желтый 
Е1 / Коричневий А1, 

Сірий В1,  
Жовтий Е1

Газ и органические пары с темпе-
ратурой кипения выше 65 °С. 
Неорганические пары и газы. 
Кислые пары и газы. / Газ та орга-
нічна пара з температурою кипіння 
вище 65 °С. Неорганічні пари та 
гази. Кислі пари та гази.

CE  EN 14387:2004

22260 134

Коричневый А2, 
Белый Р3 / 

Коричневий А2, 
Білий Р3

Газ и органические пары с темпе-
ратурой кипения выше 65 °С.
Токсичная пыль, аэрозоли. /  
Газ та органічна пара з температу-
рою кипіння вище 65 °С. Токсичний 
пил, аерозолі.

CE  EN 14387:2004

22270 154

Коричневый А1, 
Серый В1, Желтый 

Е1, Зелёный К1, 
Белый Р3 / 

Коричневий А1, 
Сірий В1, Жовтий 
Е1, Зелений К1, 

Білий Р3

Газ и органические пары с темпе-
ратурой кипения выше 65 °С. 
Неорганические пары и газы. 
Кислые пары и газы. Пары кислот. 
Токсичная пыль, аэрозоли. /  
Газ та органічна пара з температу-
рою кипіння вище 65 °С. 
Неорганічні пари та гази. Кислі 
пари та гази. Пара кислот. 
Токсичний пил, аерозолі.

CE  EN 14387:2004
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EUROMASK duo
Полумаска из каучука с полихлоропреном  
на 2 сменных фильтра. Регулируется по размеру 
головы. С клапаном для выдоха. Вес 140 г.

Напівмаска з каучуку з поліхлоропреном  
на 2 змінних фільтри. Регулюється по розміру 
голови. Із клапаном для видиху. Вага 140 г. 

CE EN 140

22101

EUROMASK uno
Полумаска из каучука с полихлоропреном на 1 
сменный фильтр. Регулируется по размеру 
головы. С клапаном для выдоха. Вес 120 г.

Напівмаска з каучуку з поліхлоропреном на 1 
змінний фільтр. Регулюється по розміру голови. 
Із клапаном для видиху. Вага 120 г. 

CE EN 140

22102

Артикул  
Вес, г. / 
Вага, г.

Цвет и код / 
Колір та код

Использование / Використання
Стандарт / 
Стандарт

22130 73

Коричневый А1, 
Белый Р2 / 

Коричневий А1, 
Білий Р2

Газ и органические пары с температурой 
кипения выше 65 °С.Токсичная пыль, 
аэрозоли. / Газ та органічна пара  
з температурою кипіння вище 65 °С. 
Токсичний пил, аерозолі.

CE  EN 141

22140 32
Белый Р2 /  
Білий Р2

Токсичная пыль / Токсичний пил. CE  EN 143 

22150 84

Коричневый А1, 
Серый В1, 

Желтый Е1, 
Зелёный К1 / 

Коричневий А1, 
Сірий В1, Жовтий 
Е1, Зелений К1

Газ и органические пары с температурой 
кипения выше 65 °С. Неорганические пары  
и газы. Кислые пары и газы. Пары кислот. / 
Газ та органічна пара з температурою 
кипіння вище 65 °С. Неорганічні пари та гази. 
Кислі пари та гази. Пара кислот.

CE  EN 14387
EN 141 

22160 70
Коричневый А1 / 
Коричневий А1

Газ и органические пары с температурой 
кипения выше 65 °С.  / Газ та органічна пара 
з температурою кипіння вище 65 °С. 

CE  EN 14387
EN 141 

22170 60
Белый Р3 /  
Білий Р3

Токсичная пыль, аэрозоли. /  
Токсичний пил, аерозолі. CE  EN 141

Предфильтры / Передфільтри
Упаковка: 10 предфильтров и 2 фиксатора.
Свойства: Не являются СИЗ, так как не фильтруют сами по себе. Однако их использование продлевает  
срок работы фильтров за счет создания барьера от попадания крупных частиц пыли в фильтр.  
Используются с 22101 и 22102

22210

Пакування: 10 передфільтрів і 2 фіксатори.
Властивості: Не є ЗІЗ, тому що не фільтрують самі по собі. Однак їхнє використання подовжує строк роботи 
фільтрів за рахунок створення бар'єра від влучення великих часток пилу у фільтр.  
Використовуються з 22101 та 22102
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Полнолицевая маска
POLYCARBOMASK
Повна маска
POLYCARBOMASK
Сделана из каучука с полихлоропреном.  Обзорный экран на все 
лицо. Регулируемые крепления. Клапан для выдоха. Плотно 
прилегает к лицу. Съемный экран на лице.  Вес: 520 г.

Зроблена з каучуку з поліхлоропреном.  Оглядовий екран на все 
обличчя. Регульовані кріплення. Клапан для видиху. Щільно 
прилягає до обличчя. Змінний екран на обличчі. Вага: 520 г.

CE EN 136

20301

CE EN 136

Полнолицевая маска PANAREA
Повна маска PANAREA
Изготовлена из гипоаллергенного силикона на один сменный 
фильтр. Обзорный экран из поликарбоната на все лицо. Крепления 
регулируются в 5 позициях. Клапаны для выдоха, динамик для 
усиления речи. Плотно прилегает к лицу. Совместима с фильтрами 
21200, 21300, 21400, 21500. Вес 670 г.

Виготовлена з гіпоалергенного силікону на один змінний фільтр. 
Оглядовий екран з полікарбонату на все обличчя. Кріплення 
регулюються в 5 позиціях. Клапани для видиху, динамік для 
посилення гучності Щільно прилягає до обличчя.  
Сумісна з фільтрами 21200, 21300, 21400, 21500. Вага 670 г.

20401

Полумаска SILIMASK
Напівмаска SILIMASK
Изготовлена из силикона с полипропиленом на один сменный 
фильтр. Регулируется по размеру головы ремешком с двойным 
подголовником и ремешком с пряжкой. Два боковых клапана 
выдоха. Совместима с фильтрами 21200, 21300, 21400, 21500.
Вес 140 г.

Виготовлена з силікону з поліпропіленом на один змінний фільтр. 
Регулюється за розміром голови ремінцем з подвійним 
підголівником та ремінцем з пряжкою. Два бокових клапани видиху. 
Сумісна з фільтрами 21200, 21300, 21400, 21500. Вага 140 г.

CE EN 140

20501

Артикул  
Вес, г. / 
Вага, г.

Цвет и код / Колір та 
код

Использование / Використання Стандарт / Стандарт

21200 327

Коричневый А2, Серый 
В2, Желтый Е2, Белый 

Р3 / Коричневий А2, 
Сірий В2, Жовтий Е2, 

Білий Р3

Газ и органические пары с температурой 
кипения выше 65 °С. Неорганические пары и 
газы. Кислые пары и газы. Токсичная пыль, 
аэрозоли. / Газ та органічна пара з 
температурою кипіння вище 65 °С. Неорганічні 
пари та гази. Кислі пари та гази. Токсичний 
пил, аерозолі.

CE  EN 14387:2004 et EN 143

21300 327

Коричневый А2, 
Серый В2, Желтый 

Е2, Зеленый К2, 
Белый Р3 / 

Коричневий А2, Сірий 
В2, Жовтий Е1, 

Зелений К2, Білий Р3

Газ и органические пары с температурой 
кипения выше 65 °С. Неорганические пары и 
газы. Кислые пары и газы. Пары кислот. 
Токсичная пыль, аэрозоли. / Газ та органічна 
пара з температурою кипіння вище 65 °С. 
Неорганічні пари та гази. Кислі пари та гази. 
Пари кислот. Токсичний пил, аерозолі.

CE  EN 14387:2004

21400 285

Коричневый А1, 
Серый В1, Желтый 

Е1, Зеленый К1, 
Белый Р3 / 

Коричневий А1, Сірий 
В1, Жовтий Е1, 

Зелений К1, Білий Р3

Газ и органические пары с температурой 
кипения выше 65 °С. Неорганические пары и 
газы. Кислые пары и газы. Пары кислот. 
Токсичная пыль, аэрозоли. / Газ та органічна 
пара з температурою кипіння вище 65 °С. 
Неорганічні пари та гази. Кислі пари та гази. 
Пари кислот. Токсичний пил, аерозолі.

CE  EN 14387:2004

21500 337

Коричневый А2, 
Белый Р3  / 

Коричневий А2, Білий 
Р3

Газ и органические пары с температурой 
кипения выше 65 °С. Токсичная пыль, 
аэрозоли. /  Газ та органічна пара з 
температурою кипіння вище 65 °С. Токсичний 
пил, аерозолі.

CE  EN 14387:2004


