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Informacja Techniczna  
Informacje ogólne 
 
Numer artykułu: 5510 
 
Nazwa: Jednorazowa maseczka Colad przeciw 
drobnym pyłom FFP2 
                    
 
 
  

 

 
 

Specyfikacja: 
Półmaska filtrująca Colad FFP2 została zaprojektowana z myślą o skutecznym zatrzymywaniu cząstek pyłu 
zawieszonych w powietrzu, mgle i dymie. Jest bardzo lekka, wygodna i stawia bardzo niski opór podczas 
oddychania. Ma regulowany klips na nos umożliwiający wygodne dopasowanie. W zestawie z elastycznymi 
opaskami na głowę. 
 
Maskę można stosować podczas: szlifowania starych warstw lakieru i powłok, skrobania, szlifowania 
kleju, cięcia, wiercenia w drewnie, przy emisjach cząstek dymu z lutowania, przy gospodarce odpadami, 
fumigacji pestycydów oraz przy pracy z systemami karmienia zwierząt i czyszczeniu ich. 
 
Cechy i korzyści: 

- Jeden komplet syntetycznych opasek 
- Z regulowanym klipsem na nos 
- Miękki materiał wewnętrzny 
- FFP2 Nie nadaje się do wielokrotnego użytku 

 
Specyfikacja techniczna:  
 
Ochrona Aerozole ciekłe i ciała stałe, nietoksyczne, o średniej toksyczności 
Użytkowanie Praca jednozmianowa (maks. osiem godzin). Nie nadaje się do 

wielokrotnego użytku  
Kod FFP2: 10x NDS (maksymalne dopuszczalne stężenie), filtracja > 94% 
Główny składnik Włóknina 
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 0082 (Apave — Francja) 

Moduł C2 — kontrola CE 0161 (AITEX — Hiszpania) 
Kolor Biały 
Opakowanie 20 sztuk w pudełku z nadrukiem (w opakowaniach jednostkowych) 
Jednostka opakowania 48 x 20 sztuk w kartonie 

- 
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Powiązane produkty Colad: 
Numer artykułu: 5200xx – Nazwa: BodyGuard® Kombinezon Premium Comfort 
Numer artykułu: 53200x – Nazwa: Rękawice poliestrowe do prac przygotowawczych 
 
Zrzeczenie się: 
Specyfikacja techniczna i karta charakterystyki produktu; Zapoznanie się z informacjami zawartymi 
w specyfikacji technicznej oraz ich stosowanie jest obowiązkiem użytkownika. Informacje na temat 
bezpieczeństwa pracy i środowiska są dostępne w karcie charakterystyki produktu (MSDS) na stronie 
www.colad.co. 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 
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.colad.co/
http://www.emm.com/
http://www.colad.com.pl/

