Fisa Technica
Mască Protectiv® Rainbow
Prezentare :
Mască barieră Protectiv® Rainbow, livrată cu 100 de zile de filtrare.
Proiectat prin injecție și în principal pe bază de poliamidă vegetală. Această mască colorată este
termoformabilă și 86% bio-bazată. Ușor și flexibil, Rainbow urmează morfologia feței purtătorului.
Filtrarea sa de înaltă performanță certificată de categoria 1 (95% la 1µm și 95% la 3µm) protejează
purtătorul și cei din jur de proiecții. Potrivit pentru uz profesional și profesional *.

Compoziția kitului :
Acest kit include o mască barieră Protectiv® Rainbow, două curele elastice, un cârlig din spate și 100
de zile de filtrare UNS1.
Vine cu un termoformare internă și manual de utilizare pentru mască.
Vă oferim două tipuri de filtre:

Compararea filtrelor
Tri (3 straturi)
Mono (1 straturi)

Respirabilitate
+++
++

Protecţie
++
+++

Avantaje și domeniu de utilizare :
•
•
•
•
•
•
•
•

Colorat, pentru protecție care luminează fața
Mască ușoară și confortabilă de purtat datorită sistemului de reglare din spate a curelelor
elastice, care nu exercită presiune pe urechi
Compoziție durabilă și 100% reciclabilă
Morfo-adaptabil la fața purtătorului
Întreținere ușoară
Masca lavabilă în mașina de spălat vase sau în apă fierbinte (60 ° C minimum) după fiecare
utilizare zilnică
Filtre lavabile de 10 ori într-o mașină de spălat (60 ° C minimum). Vă recomandăm să
schimbați filtrele după 4 ore de utilizare.
Complet detașabil pentru o spălare aprofundată

Etanșeitate și performanțe ridicate garantate pentru utilizarea categoriei 1, atunci când masca este
purtată cu filtrele furnizate. Potrivit atât pentru uz profesional, cât și personal, non-sanitar.
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* filtrare 99% pentru aerosoli de bacterii de 3 μm. A se vedea raportul: mgp\8888_Dedienne\Media
4\Dedienne_Media 4_15072020_13h00.pdf
Acest dispozitiv este potrivit pentru uz profesional non-sanitar în contact cu publicul, dar nu este nici un
dispozitiv medical în sensul Regulamentului UE / 2017/745 (măști chirurgicale), nici echipament de protecție
individuală în sensul Regulamentului UE / 2016/425 (Măști de filtrare tip FFP2).
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