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Technisch informatieblad  
Algemeen 
 
Artikelnummer:  5425 
 
Omschrijving:     Fijnstofmasker met uitademventiel 
                        en actieve koolstof 
                    
 
 
  

 
Specificatie: 
Opmerkingen: voorzien van 2 stuks hoofdbandjes, voorzien van uitademventiel, voorzien van actieve 
koolstof, voorzien van neusbeugel. Beschermt zowel tegen fijnstof, dat ontstaat bij schuur- en 
slijpwerkzaamheden als fijne druppeltjes. Het masker is licht van gewicht en voorzien van een 
neusbeugel, waarmee het aan elke neusvorm kan worden aangepast. Door het speciale uitademventiel 
worden ademwarmte en vocht afgevoerd; dit optimaliseert het draagcomfort. Het beschermt tegen fijn 
stof, vezels, waterachtige nevel en olieachtige nevel plus tegen hinderlijke geuren en organische dampen 
beneden de MAC waarde. Zeer geschikt voor sommige laswerkzaamheden, als de geur een probleem is. 
Bij een doorstroomwaarde van 95 l/min, is de weerstand beneden 24 mm H²O en de penetratie onder de 
6%. Het masker is voorzien met actieve koolstof, dat beschermt tegen geuroverlast en ozon. Bij het 
werken met asbest let u alstublieft op de desbetreffende werkvoorschriften die, afhankelijk van het soort 
werk, verdergaande persoonlijke veiligheidsvoorzieningen eisen. Maskers van dit type beschermen de 
gebruiker niet tegen gassen, (verf)dampen, aerosolen (vloeibaar) of zuurstofgebrek. Overschrijd de 
gebruiksduur van 8 uur niet. 
 
Gecertificeerd: 
Richtlijn:   PBM-verordening 2016/425/EU 
PBM – categorie:  CAT III 
Geharmoniseerde norm: 149:2001+A1:2009 
Stofclassificatie:   FFP2 
Registratienummer:  CE 2797 (BSI Group) 
 
Technische specificatie: 
Kleur Grijs 
Materiaal Vilt 
Verpakking 15 stuks per doos in hersluitbare zak 
Besteleenheid 6 x 15 stuks in overdoos 

- 
Gerelateerde producten van Colad 
Artikelnummer: 53200x – Omschrijving: Polyester voorbewerkingshandschoenen 
 
Disclaimer 
Technisch informatieblad: het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de informatie van de TDS 
te lezen, te begrijpen en toe te passen. 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. 
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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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