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Informacja Techniczna  

Informacje ogólne 

 
Numer artykułu: 5410 

 
Nazwa: Jednorazowa maseczka przeciw 

drobnym pyłom* 
                    

 

 

  

 

 

Specyfikacja: 
Główny składnik:   Filc. 

Uwagi:     z 2 elastycznymi opaskami na głowę; 
     z regulowanym klipsem na nos 

Gramatura:    130 g/m², średnica włókna 2-5 mikrometrów 
Dyrektywa:    Rozporządzenie w sprawie środków ochrony osobistej 

2016/425/UE) 

Kategoria środków ochrony osobistej: Kat. III 
Norma zharmonizowana:  149:2001+A1:2009 

Klasyfikacja pyłowa:   FFP2 
Numer jednostki notyfikowanej:  CE 2797 (BSI Group) 

 
Uwagi: 
Chroni przed drobnym pyłem powstającym podczas szlifowania papierem ściernym i ściernicami. Maska 

przeciwpyłowa Colad Fine Dust jest lekka i ma regulowany klips na nos ułatwiający wygodne 
dopasowanie. Może chronić przed aerozolami stałymi i ciekłymi (np. mgiełkami olejowymi) nietoksycznymi 

o niskiej lub średniej toksyczności w stężeniach do 12 x limit narażenia zawodowego OEL. W przypadku 

azbestu należy zwrócić uwagę na odpowiednie przepisy w zależności od rodzaju prac, które wymagają 
ważniejszych przygotowań związanych z bezpieczeństwem pracy. Maski tego rodzaju przeciw drobnemu 

pyłowi nie chronią użytkownika przed gazem, oparami, rozpuszczalnikami i aerozolami cieczy. Nie należy 
używać maski dłużej niż przez 8 godzin. 

 

Specyfikacja techniczna:  
 

Kolor Biały 

Zawartość 15 sztuk w pudełku z nadrukiem 

Jednostka opakowania 6 x 15 sztuk w kartonie. 

- 

Powiązane produkty: 

Numer artykułu: 5200xx – Nazwa: Colad BodyGuard® Kombinezon Premium Comfort 
Numer artykułu: 000315 – Nazwa: Hamach Jednoręczna szlifierka oscylacyjna 

Numer artykułu: 53200x – Nazwa: Colad Rękawice poliestrowe do prac przygotowawczych 
 

Zrzeczenie się: 

Specyfikacja techniczna; Zapoznanie się z informacjami zawartymi w specyfikacji technicznej oraz ich 
stosowanie jest obowiązkiem użytkownika. Zapoznanie się z informacjami oraz ich stosowanie jest 

obowiązkiem użytkownika. 
 

Produkty są przeznaczone do zastosowań profesjonalnych. Wymagane jest stosowanie odpowiedniej 

odzieży i środków ochrony osobistej. Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie zgodnie z zaleceniami 
producenta oryginalnego wyposażenia i specyfikacją techniczną. Wszystkie informacje są przeznaczone do 
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uwzględnienia, sprawdzenia i weryfikacji przez użytkownika. Poszczególne zastosowania i warunki użycia 

pozostają poza kontrolą EMM International B.V. To użytkownik ponosi odpowiedzialność za określenie 
przydatności któregokolwiek z wymienionych produktów do swoich celów. 

 

Opracowane przez: 
EMM International BV  

Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                  www.colad.com.pl 

 
 

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

