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Broșură produs

Semimasca SR 100 este fabricată din silicon, în trei mărimi, mai exact S/M, M/L și L/XL. Masca este dotată cu două 
supape de expirație, care asigură o rezistență la expirație foarte scăzută. Învelișurile supapei cu partițiile protejează 
eficient membrana de expirație împotriva prafului și ceții de vopsea. Materialul și pigmentul corpului măștii sunt 
aprobate de FDA și BGA pentru alimente, ceea ce minimizează riscul alergiilor de contact. Curelele de fixare pe cap 
din elastic ușor ajustabile ale măștii sunt proiectate ca o buclă în forma literei V și au o componentă mare în formă 
concavă care contribuie la o fixare sigură și confortabilă. Masca este utilizată ca dispozitiv de filtrare în combinație 
cu filtrele din gama Sundström sau în combinație cu atașamentul de aer comprimat SR 307, care apoi are rolul de 
dispozitiv respirator cu debit continuu pentru conectare la o sursă de aer comprimat.
Un suport de prefiltru este furnizat. Depozitare optimă în cutie SR 230 sau trusă de depozitare SR 339.
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Produs  Nr. model  Nr. comandă
Semimască SR 100 S/M H01-2112 

SR 100 M/L H01-2012 
SR 100 L/XL H01-2812

Descrierea produsului:

Specificații tehnice

A. Corp mască
B. Atașament filtru
C. Curele de fixare pe cap
D. Scaun supapă de expirație
E. Membrană de expirație
F. Scaun supapă de inhalare
G. Membrană de inhalare
H. Capac de protecție
I. Filtre (nu sunt incluse)
J. Prefiltru
K. Suport prefiltru

SR 100 EN 140:1998

Rezistență la inhalare de 30 l/min  ≈ 3 Pa  ≤ 50 Pa

Rezistență la expirație de 160 l/min  ≈ 70 Pa  ≤ 300 Pa

Temperatura maximă de funcționare -10 – +55 °C, < 90 % RH -

Temperatura de depozitare -20 – +40 °C, < 90 % RH -

Greutate  ≈ 179 g  -

Factor de protecție atribuit¹  20 (P3) - 
10 (GasX) - 

10 (GasX P3) -

Factor nominal de protecție2 48 (P3)  - 
50 (GasX) - 

48 (GasX P3) -

Aprobare   EN 140:1998

1) Specificat în BS 4275, și se aplică în general tuturor semimăștilor cu filtre de particule P3, indiferent de rezultatele încercărilor. 

2) Conform EN 529:2005. G
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