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Technisch informatieblad  
Algemeen 
 
Artikelnummer: 5520 
 
Omschrijving: Fijnstofmasker FFP2 met 
uitademventiel 
                    
 
 
  

 

 
 

Specificatie: 
Het Colad-fijnstofmasker met ventiel is ontworpen om stofdeeltjes in suspensie, nevel en rook 
doeltreffend tegen te houden. Het is zeer licht van gewicht, comfortabel om te dragen en biedt een zeer 
lage ademweerstand. Het ventiel biedt meer comfort tijdens de werkdag in vochtige omgevingen en/of op 
plaatsen waar de werksnelheid hoog is.  
 
U kunt het masker gebruiken bij: het schuren van oude verflagen, coatings, schrapen, lijm schuren, 
slijpen, snijden, boren van hout, rookdeeltjes van solderen, afvalbeheer, ontsmetting met pesticiden en 
voor het gebruiken/reinigen van diervoedersystemen.  
 
Kenmerken en voordelen: 

- Één synthetische band 
- Voorzien van uitademventiel voor meer comfort 
- Verstelbare neusklem 
- Zacht binnen materiaal 
- FFP2 NR 

 
Technische specificatie: 
 
Bescherming Vloeibare aerosolen en vaste stoffen, niet toxisch, medium-toxiciteit 
Gebruik Eén ploegendienst (max. acht uur). Niet herbruikbaar. 
Codering FFP2: 10x MAC (maximaal toegestane concentratie), >94% filtratie 
Hoofdcomponent Non-woven 
Richtlijn PBM-verordening 2016/425/EU 
PBM-categorie CAT III 
Geharmoniseerde norm 149:2001+A1:2009 
Stofclassificatie FFP2 
Registratienummer CE 0082 (Apave - Frankrijk) 
Module C2-regeling CE 0161 (AITEX - Spanje) 

- 
Gerelateerde producten van Colad 
Artikelnummer: 5200xx – Omschrijving: BodyGuard® Premium Comfort Overall 
Artikelnummer: 53200x – Omschrijving: Polyester Voorbewerkingshandschoenen 
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Disclaimer 
Technisch informatieblad en materiaalveiligheidsinformatieblad; het is de verantwoordelijkheid van de 
gebruiker om de informatie van de TDS te lezen, te begrijpen en toe te passen. De informatie over werk 
en milieuveiligheid is beschikbaar op het veiligheidsinformatieblad (MSDS) via www.colad.nl. Het is de 
verantwoordelijkheid van de gebruiker om de informatie te lezen en toe te passen. 
 
Producten zijn voor professioneel gebruik. Er moeten noodzakelijke beschermingsmiddelen en -kleding 
worden gedragen. De reparaties moeten altijd worden uitgevoerd in overeenstemming met de OEM-regels 
en -specificaties. Alle informatie dient te worden overwogen, onderzocht en geverifieerd door de 
gebruiker. De specifieke gebruikstoepassingen en gebruiksvoorwaarden vallen buiten de controle van EMM 
International B.V. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de vermelde 
producten voor de specifieke toepassing van de gebruiker te bepalen. 
 
Ontwikkeld door: 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                     www.colad.nl 
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