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Technisch informatieblad  

Algemeen 

 
Artikelnummer: 5410 

 
Omschrijving: Fijnstofmasker P2 

                    

 

 

  

 

 

Kenmerken:  

Beschermt tegen fijnstof wat ontstaat door schuren en slijpen. Het Colad Fijnstofmasker is licht van 

gewicht en heeft een verstelbare neusclip voor een comfortabele pasvorm. Het masker beschermt tegen 
niet-toxiche, lage tot gemiddelde toxiciteit van vaste en vloeibare aërosolen (bijv. Olienevels) in 

concentraties tot 12 x OEL. Met asbest: let goed op de betreffende voorschriften, afhankelijk van het soort 
werk dat belangrijkere veiligheidsvoorbereidingen vereist. Fijnstofmaskers van dit type beschermen de 

gebruiken niet tegen gas, dampen, oplosmiddelen en vloeibare aërosolen. Gebruik het masker niet langer 

dan 8 uur.  
 

Specificatie: 
Voornaamste materiaal:  Vilt 

Opmerkingen:   Met 2 elastische hoofdbanden; 

    Met verstelbare neusclip 
Basis gewicht:   130 g/m² 

Vezel diameter:   2 – 5 micrometer 
Richtlijn:   PBM Richtlijn 2016/425/EU 

PBM Categorie:   CAT III 
Norm:    149:2001+A1:2009 

Stofklasse:   FFP2 

Registratienummer:  CE 2797 (BSI Group) 
 

Technische specificatie: 
 

Kleur Wit 

Inhoud 15 stuks per doos 

Verpakkingseenheid 6 x 15 stuks in overdoos 

- 

Gerelateerde producten 

Artikelnummer: 5200xx – Omschrijving: Colad BodyGuard® Spuitoverall 
Artikelnummer: 000315 – Omschrijving: Hamach Eenhands Excentrische Schuurmachine Alpha 

Artikelnummer: 53200x – Omschrijving: Colad 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 
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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 
 

 

 

http://www.emm.com/
http://www.colad.nl/

