
Ochrana dýchacích ciest
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Inovatívna ochrana dýchacích ciest. Merateľne zlepšené pohodlie používateľa.
Systém uvex i-gonomics je synonymom maximálnej funkčnosti a�prvotriedneho pohodlia: tento inovatívny produktový 
 systém je dokonale prispôsobený ľudskej fyziognómii a�vyznačuje sa nízkou hmotnosťou a�optimálnou reguláciou klímy. 
 Patentovaný ventil na ochranu dýchacích ciest umožňuje ľahšie, prirodzenejšie dýchanie, ktoré zvyšuje pohodlie aj bezpeč-
nosť používateľa pri nosení.

Merateľne zlepšené pohodlie používateľa – vďaka patentovanému ventilu
Rozmerovo stály respirátor uvex v-ionics�5210�FFP2 umožňuje mimoriadne priro-
dzené dýchanie s�menšou akumuláciou tepla a�vlhkosti pod maskou. Tento úči-
nok je zaručený použitím mimoriadne tenkej a�pružnej membrány s�bionickou 
štruktúrou, ktorá výrazne zvyšuje pohodlie používateľa pri každodennom nosení.

uvex i-gonomics

uvex v-ionics 5219 FFP 2
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Index komfortu sa počíta na základe priemernej 
hodnoty (IV) sily, hmotnosti a�teploty –  v�rozsahu 
od 0 (= slabé) do 5 (= dokonalé).

hmotnosť 4,7
Pocitovo nízka hmotnosť, vyššie pohodlie 
používateľa

• Testovacia metóda: 
Absorpcia vlhkosti
počas dýchania (EN�149)

• Výsledok testu: 
nárast hmotnosti = 0,550�g   

4,53 sila 4,6
Ľahké a�prirodzenejšie dýchanie

• Testovacia metóda: 
výdychový odpor v�súlade s 
 normou EN�149

• Výsledok testu: 
výdychový odpor = 0,7�mbar

klíma 4,3
Menšia akumulácia tepla a�vlhkosti 

• Testovacia metóda: 
dýchanie s�použitím umelých pľúc (EN�149)

• Výsledok testu: 
teplota vnútri masky = 32�°C  

Index 
ergonómie

0

5 g

5

0 g

0

3 mbar

5

0,5 mbar

0

45 °C

5

30 °C
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uvex v-ionics
Ochrana dýchacích ciest inšpirovaná prírodou

Optimálne dosadnutie 
vďaka širokému bezšvo-
vému hlavovému pásiku

Znížená akumulácia tepla
Znížený dýchací odpor vďaka 
mimoriadne tenkej a�pružnej 
membráne

Dokonalé utesnenie
vďaka mimoriadne mäkkým 
 tesniacim lemom v�oblasti nosa 
a�brady (v�oblasti nosa iba v 
 prípade FFP2)

Hygienické a�priestorovo 
 úsporné balenie po jednotlivých 
kusoch

Patentovaný ventil na ochranu dýchacích 
ciest uvex v-ionics s�bionickou štruktúrou 
umožňuje výrazne ľahšie a�prirodzenejšie 
dýchanie – pre maximálne pohodlie a�ma-
ximálnu bezpečnosť na pracovisku.

uvex v-ionics�5219
Č. pol. 8765.219
Verzia skladacia maska FFP2�NR�D s�ventilom
Farba biela
Balenie 15�ks, jednotlivo zabalené
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Sprievodca výberom ochrany dýchacích ciest uvex
Rýchly spôsob vyhľadania správneho respirátora pre vaše potreby

Výber správnych ochranných prostriedkov 
dýchacích orgánov je nevyhnutný z�hľadis-
ka zaručenia bezpečnosti príslušného po-
užívateľa a�tomuto procesu treba venovať 
najvyššiu pozornosť. 
V�záujme výberu správneho filtračného 
respirátora, ktorý spĺňa vaše požiadavky, 
dodržiavajte nasledujúce body:

•  Je nutné poznať a�uviesť typ, zloženie a�koncentráciu prís-
lušnej nebezpečnej látky (poznačte si číslo CAS). Meranie 
môže vykonať napríklad organizácia zabezpečujúca pois-
tenie zodpovednosti zamestnávateľa. Okrem toho musia 
byť známe príslušné pracovné podmienky s�ohľadom na 
najvyššie prípustné hodnoty vystavenia pri práci. 

•  V�prostredí sa musí nachádzať dostatočný objem kyslíka. 
Dodržiavajte zákonné ustanovenia upravujúce tento objem; 
v�Nemecku sa vyžaduje minimálna hodnota 17�obj.�%. 

•  Ak sa vyžaduje použitie ďalších OOP, musia byť kompatibil-
né. Respirátory uvex sú ideálne predovšetkým na použitie 
v�kombinácii s�bezpečnostnými okuliarmi uvex so stranič-
kami (strana�133). 

•  Ochranné prostriedky dýchacích orgánov nie sú vhodné 
pre osoby s�bradami, kotletami alebo hlbokými jazvami 
v�oblasti tesniacich lemov respirátora. 

•  Masky s�označením „NR“ sa môžu používať maximálne 
osem hodín. Masky s�označením „R“ sa môžu používať ma-
ximálne 24�hodín, no po každom použití sa musia vyčistiť. 
Vo všeobecnosti platí pravidlo, že maska s�výrazne zvýše-
ným dýchacím odporom sa musí vymeniť.

•  Po určení požadovanej triedy ochrany (FFP1, FFP2 alebo 
FFP3) – napríklad po konzultácii s�príslušnou organizáciou 
zabezpečujúcou poistenie zodpovednosti zamestnávateľa 
– možno použiť nasledujúcu tabuľku na výber modelu res-
pirátora, ktorý spĺňa požiadavky príslušných pracovných 
podmienok. Upozorňujeme, že v�záujme zaistenia najvyš-
šieho možného pohodlia používateľa ponúkame naše 
masky FFP3 iba s�výdychovým ventilom. 

 
Upozorňujeme, že modely respirátorov uvex neposkytujú 
dostatočnú ochranu v�pracovných prostrediach, v�ktorých 
sa vyžaduje použitie plynovej masky.

Výber

Krátkodobé použitia alebo ľahšie činnosti v�prostrediach s�bežnými teplotami

Trieda ochrany Skladacia maska (s�ventilom alebo bez neho) Maska s�pevným tvarom (s�ventilom alebo bez neho)

FFP1 3100, 3110, 8103, 8113, 5100, 5110 2100, 2110, 7100, 7110

FFP2 3200, 3210, 8203, 8213, 5200, 5210 2200, 2210, 7200, 7210, 7212

FFP3 3310, 8313, 5310 2310, 2312, 7310

Dlhodobé nosenie alebo ťažké, fyzicky náročné činnosti v�prostrediach so zvýšenými teplotami

Trieda ochrany Skladacia maska (s�ventilom) Maska s�pevným tvarom (s�ventilom)

FFP1 3110, 8113, 5110 2110, 7110

FFP2 3210, 8213, 5210 2210, 7210, 7212, 7233, 7232

FFP3 3310, 8313, 5320 2310, 2312, 7310, 7333, 7330, 7312, 7315

S�vrstvou aktívneho uhlia na ochranu pred nepríjemnými zápachmi

Trieda ochrany Skladacia maska (s�ventilom) Maska s�pevným tvarom (s�ventilom)

FFP1 – –

FFP2 3220, 5220 2220, 7220

FFP3 5320 7320

 Minimálne požiadavky pre vybraté oblasti použitia možno nájsť na strane�134.
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Dokonalá súhra
Ochrana z�jediného zdroja

Trojrozmerný optimalizovaný tvar nosovej časti na optimálne použí-
vanie respirátora v�kombinácii s�ochranou zraku.

Spoločnosť uvex mnoho rokov patrí k�po-
predným celosvetovým výrobcom pracov-
nej ochrany zraku. Na týchto odborných 
skúsenostiach postavila vývoj vysoko-
funkčných respirátorov uvex silv-Air. 

Cieľom bolo vytvoriť dva výrobky, ktoré sa 
pri nosení budú dokonale dopĺňať, takže 
vývoj výrobkov na ochranu zraku a�dýcha-
cích ciest prebiehal za neustálej vzájom-
nej konzultácie. Ochrana zraku a�ochrana 
dýchacích ciest sa považovali za jednotné 
produktové odvetvie, spojenie, ktorého 
účelom bolo poskytnúť najlepšiu možnú 
ochranu. 

Výsledkom týchto kombinovaných odbor-
ných skúseností je trojrozmerný tvar res-
pirátorov uvex�silv-Air. Zaručujú optimálne 
a�priliehavé dosadnutie ochrany zraku bez 
skĺzavania a�nestability. Keďže okuliare 
zostávajú pevne na mieste, je zaručená 
optimálna ochrana očí. Pevne tvarované 
a�skladacie masky od spoločnosti uvex sú 
preto vhodné predovšetkým na kombino-
vanie s�ochranou zraku uvex. 

Aj najnovšia inovácia od spoločnosti uvex 
s�názvom uvex silv-Air eco je navrhnutá 
na nosenie v�kombinácii s�ochranou zraku 
uvex. Všetky modely bezpečne sedia na 
nose vďaka anatomicky tvarovanej noso-
vej časti masky.  

Dôverujte ochrane z�jediného zdroja. 



uvex silv-Air e 140 – 141 7112, 7212, 7233, 
7312, 7333

7232, 7330

uvex silv-Air p 142 – 145 8103, 8113, 8203, 
8213, 8313

7100, 7110, 7120, 
7200, 7210, 7220

7310, 7320

uvex silv-Air c 147 – 150 3100, 3110, 3200, 
3210, 3220, 3310

2310, 2312 2100, 2110, 2200, 
2210, 2220

uvex silv-Air premium 137 – 138
5100, 5110, 5200, 
5210, 5220, 5310, 
5320

uvex i-3 28 ■ ■

uvex pheos
uvex sportstyle

32/33 
25 ■ ■ ■ ■ ■

uvex x-fit 23 ■ ■ ■

uvex i-vo 36 ■ ■ ■ ■

uvex i-works 30 ■ ■

uvex pheos cx2 27 ■ ■

uvex pheos cx2 goggle 47 ■ ■ ■ ■ ■

uvex super OTG
uvex super f OTG

44
45 ■ ■ ■ ■ ■

uvex astrospec 2.0
uvex skyguard NT

31
41 ■ ■ ■ ■

uvex carbonvision
uvex u-sonic

52
48 ■ ■ ■

uvex ultrasonic
uvex ultravision

49
50 ■ ■ ■ ■ ■
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 Možnosti kombinácie 
respirátorov uvex silv-Air 
s�ochranou zraku uvex

■ Dokonalá kombinácia Vhodné v�obmedzenej miere
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uvex silv-Air
 Oblasti použitia

Činnosť Škodlivé látky Trieda ochrany

FFP 1 FFP 2 FFP 3

Spracovanie dreva

Mäkké drevo: pílenie a�brúsenie Jemné častice, drevný prach ■

Tvrdé drevo (dub, buk, tropické dreviny a�pod.): pílenie a�brúsenie Jemné častice, drevný prach ■

Brúsenie/pieskovanie laku Jemné častice laku ■

Brúsenie/pieskovanie laku (laky s�obsahom chrómu) Jemné častice laku ■

Riediteľné laky s�obsahom medi/chrómu/arzénu Rozprášené častice laku ■

Stavebný priemysel a�budovanie pomocných zariadení

Práca s�cementom, nanášanie omietok, obkladanie, kladenie striech Prach z�cementu, omietky, 
 obkladov alebo tvárnic ■

Murárske práce: rezanie, vŕtanie, demolačné práce ■

Azbest: krátkodobé práce Vlákna ■

Strešné izolácie: sklenené a�minerálne vlákna Prach a�vlákna ■

Tmely/stierky: Brúsenie Prach ■

Zváranie

Zváranie hliníka a�nehrdzavejúcej ocele Výpary z�kovov a�oxidov hliníka ■

Spájkovanie Výpary ■

Kovoobrábanie

Kov: vŕtanie, brúsenie, frézovanie, ručné rozbrusovanie Kovový prach ■

Ocele a�nehrdzavejúce ocele s�vysokým obsahom zliatin: vŕtanie, frézovanie, 
ručné rozbrusovanie Kovový prach ■

Likvidácia odpadu a�čistenie

Separácia a�likvidácia komunálneho odpadu Prach, huby ■

Likvidácia zdravotníckeho odpadu Baktérie, spóry ■

Zametanie podláh Prach (netoxický) ■

Rádioaktívne zamorené častice Prach ■

Poľnohospodárstvo

Epidémie zvierat a�liečenie chorých zvierat Baktérie, vírusy ■

Práca so spórami húb Spóry ■

Práca so senom, obilím a�múkou Prach ■

Lekárstvo/ošetrovateľstvo/zdravotníctvo

Alergie, peľ, prach v�domácnosti, zvieracia srsť Prach, častice, spóry ■

Baktérie, vírusy, infekcie, baktérie Legionella Baktérie, vírusy ■

  Tieto triedy filtrov predstavujú minimálne požiadavky a�majú výlučne orientačný charakter. Používateľ sa 
pred použitím bezpodmienečne musí uistiť, že dýchací prístroj spĺňa požiadavky týkajúce sa nebez-
pečných materiálov a�koncentrácie!

Filtre častíc sú rozdelené do troch tried:

FFP 1  Pre častice, ktoré nie sú toxické a�nespôsobujú fibrózu. Ochrana do 4-násobku príslušnej pra-
hovej hodnoty ( Najvyššie hodnoty vystavenia pri práci*).

FFP 2  Na ochranu pred škodlivými časticami, parami a�dymom; filtre na pevné a�kvapalné častice so 
strednou úrovňou filtrácie. Ochrana do 10-násobku príslušnej prahovej hodnoty 
( Najvyššie hodnoty vystavenia pri práci*).

FFP 3  Pre jedovaté častice, pary a�dym; filtre na pevné a�kvapalné aerosóly s�vysokou filtračnou 
schopnosťou. Ochrana do 30-násobku príslušnej prahovej hodnoty (Najvyššie hodnoty vysta-
venia pri práci*).

*  Najvyššie hodnoty vystavenia pri práci = najvyššie hodnoty vystavenia pri práci sú priemerné koncentrácie látky 
vo vzduchu na pracovisku, pri ktorých sa neočakáva žiadna ujma (chronická alebo akútna), ak pracovníci v�takom-
to prostredí pracujú osem hodín denne a�päť dní v�týždni. Najvyššie hodnoty vystavenia pri práci nahrádzajú maxi-
málnu koncentráciu na pracovisku a�technickú referenčnú koncentráciu – platí však, že kým obe tieto hodnoty nie 
sú plne zohľadnené v�najvyšších hodnotách vystavenia pri práci, predbežne sa môžu používať na vyhodnocovanie 
rizík na pracovisku aj naďalej.
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uvex silv-Air
Poradca pri výbere respirátora · Čistenie · Funkcie

Nástroj uvex Respiratory Expert 
System

Váš poradca pri výbere ochrany dýchacích ciest 
vám pomôže vybrať správny respirátor a�poskyt-
ne podrobné informácie.

Ako zásadný hráč v�oblasti inovácií kladieme naj-
vyššie nároky na výrobky a�služby. Nástroj uvex 
Respiratory Expert System (uRES) vám pomôže 
vybrať vhodný respirátor a�poskytne vám pod-
robné informácie o�výrobkoch, technológiách, 
normách a�smerniciach.
Správnu masku z�portfólia spoločnosti uvex si 
môžete vybrať na základe práce, ktorú plánujete 
vykonávať, alebo na základe použitých nebez-
pečných látok.  Nájdete v�ňom užitočné detailné 
obrázky všetkých výrobkov počas použitia a�prís-
lušné listy technických údajov. 
 
Nástroj uvex Respiratory Expert System vám po-
skytne rýchly prehľad správneho výberu respirá-
torov, ako aj zrozumiteľné a�stručné odpovede na 
zásadné otázky týkajúce sa tejto témy.

Objavte novú dimenziu ochrany dýchacích ciest:
 

https://ures.uvex.de

uvex clear
Č. pol. 8701.011
Objem 360�ml
Balenie 1�plechovka

uvex clear
• antimikrobiálny čistiaci sprej na čistenie respirátorov 

s�označením „R“

8701.011
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uvex silv-Air premium
Respirátory

Všetky respirátory triedy�FFP1 poskytujú 
spoľahlivú ochranu pred škodlivými látkami 
v�koncentráciách do 4-násobku prahovej 
hodnoty (najvyššie hodnoty vystavenia pri 
práci*) a�sú k�dispozícii s�ventilom alebo bez 
neho.

Všetky respirátory triedy�FFP2 poskytujú 
spoľahlivú ochranu pred škodlivými látkami 
v�koncentráciách do 10-násobku prahovej 
hodnoty (najvyššie hodnoty vystavenia pri 
práci*) a�sú k�dispozícii s�ventilom alebo bez 
neho.

Všetky respirátory triedy�FFP3 poskytujú 
spoľahlivú ochranu pred škodlivými látkami 
v�koncentráciách do 30-násobku prahovej 
hodnoty (najvyššie hodnoty vystavenia pri 
práci*) a�sú k�dispozícii iba s�ventilom.

Respirátory od spoločnosti uvex sú vhodné na ochranu pred pevnými a�kvapalnými aerosólmi, prachovými časticami, hmlou a�dymom. Neposkytujú 
dostatočnú úroveň ochrany pred plynmi a�parami, ktoré prekračujú medznú hodnotu.
Všetky respirátory boli preskúšané a�certifikované v�súlade s�európskou normou�149 „Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Filtračné polo-
masky na ochranu pred časticami“. Spĺňajú požiadavky aktuálnej legislatívy EÚ. V�závislosti od výkonnosti filtrov a�tesnosti sú respirátory rozdelené 
do tried ochrany�P1 (modrá), P2 (oranžová) alebo P3 (čierna). Všetky ochranné prostriedky dýchacích orgánov patria medzi OOP kategórie�III (vyso-
ké riziko).

*  Najvyššie hodnoty vystavenia pri práci = najvyššie hodnoty vystavenia pri práci sú priemerné koncentrácie látky vo vzduchu na pracovisku, pri ktorých sa ne-
očakáva žiadna ujma (chronická alebo akútna), ak pracovníci v�takomto prostredí pracujú osem hodín denne a�päť dní v�týždni. Najvyššie hodnoty vystavenia 
pri práci nahrádzajú maximálnu koncentráciu na pracovisku a�technickú referenčnú koncentráciu – platí však, že kým obe tieto hodnoty nie sú plne zohľadne-
né v�najvyšších hodnotách vystavenia pri práci, predbežne sa môžu používať na vyhodnocovanie rizík na pracovisku aj naďalej.

uvex silv-Air premium

FFP1 FFP2 FFP3

skladacie naplocho skladacie naplocho skladacie naplocho

5100�NR�D 5200�NR�D

5110�NR�D 5210�NR�D 5310�NR�D

5220�NR�D s aktívnym uhlíkom 5320�NR�D s aktívnym uhlíkom

5100 NR D

5110 NR D

5200 NR D

5210 NR D

5220 NR D ktí hlík

5310 NR D

5320 NR D ktí hlík
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uvex silv-Air premium
Respirátory v�triede ochrany�FFP 1, FFP 2 a�FFP 3

uvex silv-Air�5100
• skladacia maska na filtrovanie častíc 
• široký bezšvový hlavový pásik zaisťuje 

pohodlné nosenie a�bezpečné dosadnu-
tie 

• integrovaný nosový klip, ktorý sa dá 
 ľahko nastavovať 

• pohodlný tesniaci lem v�oblasti nosa 
 zaisťuje spoľahlivé dosadnutie

uvex silv-Air�5200
• skladacia maska na filtrovanie častíc 
• široký bezšvový hlavový pásik zaisťuje 

pohodlné nosenie a�bezpečné dosadnu-
tie 

• integrovaný nosový klip, ktorý sa dá ľahko 
nastavovať 

• pohodlný tesniaci lem v�oblasti nosa 
 zaisťuje spoľahlivé dosadnutie

uvex silv-Air�5110
• skladacia maska na filtrovanie častíc s�výdycho-

vým ventilom 
• široký bezšvový hlavový pásik zaisťuje pohodlné 

nosenie a�bezpečné dosadnutie 
• pohodlný tesniaci lem v�oblasti nosa zaisťuje 

spoľahlivé dosadnutie
• integrovaný nosový klip, ktorý sa dá ľahko nasta-

vovať 
• výdychový ventil redukuje teplotu a�vlhkosť a 

 zároveň výrazne znižuje dýchací odpor

uvex silv-Air�5210
• skladacia maska na filtrovanie častíc s�výdy-

chovým ventilom 
• široký bezšvový hlavový pásik zaisťuje poho-

dlné nosenie a�bezpečné dosadnutie 
• pohodlný tesniaci lem v�oblasti nosa zaisťuje 

spoľahlivé dosadnutie
• integrovaný nosový klip, ktorý sa dá ľahko 

 nastavovať 
• výdychový ventil redukuje teplotu a�vlhkosť 

a�zároveň výrazne znižuje dýchací odpor

uvex silv-Air�5220
• skladacia maska na filtrovanie častíc s�výdycho-

vým ventilom 
• široký bezšvový hlavový pásik zaisťuje pohodlné 

nosenie a�bezpečné dosadnutie 
• dodatočný filter s�aktívnym uhlím na ochranu 

pred zápachmi, plynmi a�parami v�koncentráciách 
nižších než príslušné medzné hodnoty

• pohodlný tesniaci lem v�oblasti nosa zaisťuje 
 spoľahlivé dosadnutie

• integrovaný nosový klip, ktorý sa dá ľahko nasta-
vovať 

• výdychový ventil redukuje teplotu a�vlhkosť a 
 zároveň výrazne znižuje dýchací odpor

uvex silv-Air�5100 uvex silv-Air�5110
Č. pol. 8765.100 8765.110
Verzia skladacia maska FFP1�NR�D bez ventilu skladacia maska FFP1�NR�D s�ventilom
Farba biela biela
Balenie 30�ks, jednotlivo zabalené 15�ks, jednotlivo zabalené

uvex silv-Air�5200 uvex silv-Air�5210 uvex silv-Air�5220
Č. pol. 8765.200 8765.210 8765.220
Verzia skladacia maska FFP2�NR�D bez ventilu skladacia maska FFP2�NR�D s�ventilom skladacia maska FFP2�NR�D s�ventilom a�s aktívnym uhlíkom
Farba biela biela biela
Balenie 30�ks, jednotlivo zabalené 15�ks, jednotlivo zabalené 15�ks, jednotlivo zabalené

K�dispozícii od 
prvého štvrťroka 2018

8765.100

8765.200

8765.110

8765.210 8765.220
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uvex silv-Air premium
Respirátory v�triede ochrany FFP3

uvex silv-Air�5310
• skladacia maska na filtrovanie častíc s�výdychovým ventilom 
• široký bezšvový hlavový pásik zaisťuje pohodlné nosenie a�bezpečné 

dosadnutie 
• pohodlný tesniaci lem v�oblasti nosa a�brady zaisťuje spoľahlivé dosad-

nutie
• integrovaný nosový klip, ktorý sa dá ľahko nastavovať 
• výdychový ventil redukuje teplotu a�vlhkosť a�zároveň výrazne znižuje 

dýchací odpor

uvex silv-Air�5320
• skladacia maska na filtrovanie častíc s�výdychovým ventilom 
• široký bezšvový hlavový pásik zaisťuje pohodlné nosenie a�bezpečné 

dosadnutie 
• dodatočný filter s�aktívnym uhlím na ochranu pred zápachmi, plynmi 

a�parami v�koncentráciách nižších než príslušné medzné hodnoty
• pohodlný tesniaci lem v�oblasti nosa a�brady zaisťuje spoľahlivé dosad-

nutie
• integrovaný nosový klip, ktorý sa dá ľahko nastavovať 
• výdychový ventil redukuje teplotu a�vlhkosť a�zároveň výrazne znižuje 

dýchací odpor

uvex silv-Air�5310 uvex silv-Air�5320
Č. pol. 8765.310 8765.320
Vyhotovenie skladacia maska FFP3 NR�D s�ventilom skladacia maska FFP3 NR�D s�ventilom a�s aktívnym uhlíkom
Farba biela biela
Balenie 15�ks 15�ks

K�dispozícii od 
prvého štvrťroka 2018

8765.310 8765.320
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uvex silv-Air
Klasifikácia úrovne ochrany

uvex silv-Air e
FFP1 FFP2 FFP 3

pevný tvar pevný tvar

7212�NR�D 7312�R�D 7315�R�D

7232�R�D 7233�R�D 7333�R�D 7330�R�D

uvex silv-Air p
FFP1 FFP2 FFP3

skladacie naplocho pevný tvar skladacie naplocho pevný tvar skladacie naplocho pevný tvar

8103�NR�D 7100�NR�D 8203�NR�D 7200�NR�D

8113�NR�D 7110�NR�D 8213�NR�D 7210�NR�D 8313�NR�D 7310�R�D

s aktívnym uhlíkom 
7220�NR�D

s aktívnym uhlíkom 
7320�R�D

7200 NR D

k í hlík
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uvex silv-Air High Performance FFP2 a�FFP3
Najnižší dýchací odpor. Integrované odvetrávanie.

Dokonalé tvarovanie v 
 oblasti nosa na bezpečné 
nastavenie polohy 

Nastaviteľný hlavový pásik 
na optimálne dosadnutie

Veľké nádychové ventily 
 zaisťujú mimoriadne nízky 
dýchací odpor.

uvex silv-Air High-Performance – nová 
 dimenzia v�oblasti ochrany dýchacích ciest

• pevne tvarovaná maska na filtrovanie častíc s�výdychovým ventilom 
a�nádychovými ventilmi

• vysokovýkonný systém climazone s�tromi priehradkami zaručuje prí-
jemnú, chladnú klímu vnútri masky

• hlavový pásik z�pružného textilu s�klipom na krk umožňuje individuálne 
nastavenie

• výdychový ventil ešte výraznejšie znižuje dýchací odpor, keďže pomá-
ha minimalizovať akumuláciu vlhkosti vnútri masky

• dva prídavné filtre s�nádychovými ventilmi znižujú dýchací odpor a�zvy-
šujú pohodlie vďaka ľahšej výmene vzduchu

• veľmi mäkký tesniaci lem po celom obvode zaručuje optimálne pohod-
lie používateľa a�bezpečné dosadnutie

• kombinácia 3D nosovej časti a�tesniaceho lemu zaisťuje ideálne do-
sadnutie pre takmer akýkoľvek tvar nosa

uvex silv-Air�7233 uvex silv-Air�7333 
Č. pol. 8707.233 8707.333
Verzia pevne tvarovaná maska FFP2�R�D pevne tvarovaná maska FFP3 R�D

s�ventilmi s�ventilmi
Farba biela biela
Balenie 3�ks 3�ks

Vysokokvalitný materiál 
 silv-Air na vonkajšej strane 
zaručuje najlepšiu možnú 
priedušnosť.

Anatomicky tvarovaná časť 
v�oblasti nosa zaisťuje doko-
nalé dosadnutie pre takmer 
akýkoľvek tvar nosa.

Pružné 4-bodové pripojenie 
hlavového pásika zaručuje 
pohodlné nosenie.

uvex silv-Air High-Performance – 
dokonalá ochrana skombinovaná s�maxi-
málnym pohodlím používateľa
• pevne tvarovaná maska na filtrovanie častíc s�výdychovým ventilom 

a�nádychovými ventilmi
• vysokovýkonný systém climazone s�tromi priehradkami zaručuje prí-

jemnú, chladnú klímu vnútri masky
• štvorbodové pripojenie hlavového pásika na pohodlné, individuálne 

a�bezpečné dosadnutie
• pružný a�nastaviteľný integrovaný nosový klip
• výdychový ventil ešte výraznejšie znižuje dýchací odpor, keďže pomá-

ha minimalizovať akumuláciu vlhkosti vnútri masky
• dva prídavné filtre s�nádychovými ventilmi znižujú dýchací odpor a 

 zvyšujú pohodlie vďaka ľahšej výmene vzduchu
• vysokokvalitný vonkajší materiál silv-Air zaručuje optimálnu prieduš-

nosť
• veľmi mäkký tesniaci lem po celom obvode zaručuje optimálne pohod-

lie používateľa a�bezpečné dosadnutie
• anatomicky tvarovaná časť tesniaceho lemu v�oblasti nosa zaisťuje ide-

álne dosadnutie pre takmer akýkoľvek tvar nosa

uvex silv-Air�7232 uvex silv-Air�7330 
Č. pol. 8707.232 8707.330
Verzia pevne tvarovaná maska FFP2�R�D pevne tvarovaná maska FFP3 R�D

s�ventilmi s�ventilom
Farba striebrosivá striebrosivá
Balenie 3�ks 3�ks

8707.233
8707.333 8707.330
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uvex silv-Air e 
Pevne tvarované masky FFP2 a�FFP3

4-bodové pripojenie hlavového pásika na 
pohodlné, bezpečné dosadnutie masky.

Anatomicky tvarovaná časť v�oblasti nosa a�integro-
vaný nosový diel v�materiáli filtra zaručuje dokonalé 
dosadnutie a�najvyšší stupeň pohodlia používateľa.

Vysokokvalitný materiál filtra zaručuje nízky dýchací od-
por, zatiaľ čo hladký biely povrch filtra znižuje riziko konta-
minácie „vláknovým prachom“ v�priestoroch s�prísnymi 
hygienickými normami.

uvex silv-Air�7212
• pevne tvarovaná maska na filtrovanie častíc 

s�výdychovým ventilom
• mäkký materiál na okrajoch zvyšuje pohodlie
• bezšvový hlavový pásik na pohodlné nosenie 

a�bezpečné dosadnutie
• veľmi mäkký tesniaci lem po celom obvode 

zaručuje optimálne pohodlie používateľa 
a�bezpečné dosadnutie

• pružný a�nastaviteľný integrovaný nosový klip
• výdychový ventil ešte výraznejšie znižuje dý-

chací odpor, keďže pomáha minimalizovať 
akumuláciu vlhkosti vnútri masky

uvex silv-Air�7312
• pevne tvarovaná maska na filtrovanie častíc 

s�výdychovým ventilom
• mäkký materiál na okrajoch zvyšuje pohodlie
• veľmi mäkký tesniaci lem po celom obvode 

zaručuje optimálne pohodlie používateľa 
a�bezpečné dosadnutie

• pružný a�nastaviteľný integrovaný nosový klip
• štvorbodové pripojenie hlavového pásika na 

pohodlné, individuálne a�bezpečné dosadnu-
tie

• výdychový ventil ešte výraznejšie znižuje dý-
chací odpor, keďže pomáha minimalizovať 
akumuláciu vlhkosti vnútri masky

uvex silv-Air�7315
• pevne tvarovaná maska na filtrovanie častíc 

s�výdychovým ventilom
• mäkký materiál na okrajoch zvyšuje pohodlie
• veľmi mäkký tesniaci lem po celom obvode 

zaručuje optimálne pohodlie používateľa 
a�bezpečné dosadnutie

• bez nosového klipu (bez obsahu kovu)
• štvorbodové pripojenie hlavového pásika na 

pohodlné, individuálne a�bezpečné dosadnu-
tie

• výdychový ventil ešte výraznejšie znižuje dý-
chací odpor, keďže pomáha minimalizovať 
akumuláciu vlhkosti vnútri masky

uvex silv-Air�7212 
Č. pol. 8707.212
Verzia pevne tvarovaná maska FFP2�NR D

s�ventilom
Farba biela
Balenie 15�ks

uvex silv-Air�7312 
Č. pol. 8707.312
Verzia pevne tvarovaná maska FFP3 R�D s�ventilom
Farba biela
Balenie 5�ks

uvex silv-Air�7315 
Č. pol. 8707.311 8707.315
Verzia FFP3 R�D FFP3 R�D

pevne tvarovaná pevne tvarovaná
maska s�ventilom maska s�ventilom

Farba biela biela
Balenie 120�ks, 5�ks

jednotlivo zabalené

8707.212 8707.312
8707.311
8707.315
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uvex silv-Air p
Pevne tvarované masky FFP1 a�FFP2

Opis výrobku
• inovatívny dizajn s�optimalizovaným tvarom na bezpečné dosadnutie
• mäkký materiál na okrajoch zvyšuje pohodlie 
• voliteľný výdychový ventil znižuje teplotu a�vlhkosť vnútri masky
• optimalizovaný dizajn v�oblasti nosa zaisťuje maximálnu kompatibilitu 

s�ochranou zraku uvex
• striebrosivý vonkajší materiál uvex silv-Air je príjemný na dotyk a�pomá-

ha predchádzať predčasnej likvidácii masky v�dôsledku povrchového 
znečistenia

Typické oblasti použitia

Respirátory triedy ochrany�FFP1 sa môžu používať napríklad 
v�potravinárskom priemysle, kamenárstve a�práci s�cementom, na stav-
bách a�pri spracovávaní mäkkého dreva.

Respirátory triedy ochrany�FFP2 sa môžu používať napríklad v�banskom 
a�ťažobnom priemysle, kovospracujúcom priemysle, lodeniciach a�pri 
spracovávaní dreva.

Trojrozmerný, 
 optimalizovaný tvar 
sa dá skombinovať 
s�ochranou zraku 
a�bezpečné dosad-
nutie je zaručené bez 
nosového klipu

Mäkký materiál na okrajoch po 
celom obvode zvyšuje pohodlie. 

Široký bezšvový hlavový pásik 
s�pútkom zaručuje rovnomernej-
šie rozdelenie tlaku a�pohodlné 
nosenie.

Všetky pevne tvarované masky 
FFP1 a�FFP2 sú vyrobené bez 
 použitia kovu.

Pevne tvarovaná 
maska FFP2 je k 
 dispozícii aj s�filtrom 
s�aktívnym uhlím na 
eliminovanie neprí-
jemných zápachov.
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uvex silv-Air p
Pevne tvarované a�skladacie masky FFP1

uvex silv-Air�7100
• pevne tvarovaná maska na filtro-

vanie častíc 
• vyrobené bez použitia kovu
• mäkký materiál na okrajoch zvy-

šuje pohodlie
• bezšvový hlavový pásik na poho-

dlné nosenie a�bezpečné dosad-
nutie

uvex silv-Air�8103
• skladacia maska na filtrovanie 

častíc 
• povrchová úprava s�použitím 

 hydrofóbneho materiálu
• bezšvový hlavový pásik na poho-

dlné nosenie a�bezpečné dosad-
nutie

• pružný a�nastaviteľný integrova-
ný nosový klip

• penové vrstvy v�oblasti brady 
a�nosa na optimálne dosadnutie 

uvex silv-Air�7110
• pevne tvarovaná maska na filtro-

vanie častíc s�výdychovým venti-
lom

• vyrobené bez použitia kovu
• mäkký materiál na okrajoch 

 zvyšuje pohodlie
• bezšvový hlavový pásik na poho-

dlné nosenie a�bezpečné dosad-
nutie

• výdychový ventil ešte výraznejšie 
znižuje dýchací odpor, keďže�po-
máha minimalizovať akumuláciu 
vlhkosti vnútri masky

uvex silv-Air�8113
• skladacia maska na filtrovanie 

 častíc s�výdychovým ventilom
• povrchová úprava s�použitím 

 hydrofóbneho materiálu
• bezšvový hlavový pásik na po-

hodlné nosenie a�bezpečné do-
sadnutie

• pružný a�nastaviteľný integrovaný 
nosový diel

• penové vrstvy v�oblasti brady 
a�nosa na optimálne dosadnutie

• výdychový ventil ešte výraznejšie 
znižuje dýchací odpor, keďže�po-
máha minimalizovať akumuláciu 
vlhkosti vnútri masky

uvex silv-Air�7100 
Č. pol. 8707.100
Verzia pevne tvarovaná maska

FFP1�NR�D bez ventilu
Farba striebrosivá
Balenie 20�ks

uvex silv-Air�8103 
Č. pol. 8708.103
Verzia skladacia maska FFP1�NR�D

bez ventilu
Farba strieborná
Balenie 20�ks, jednotlivo zabalené

uvex silv-Air�7110 
Č. pol. 8707.110
Verzia pevne tvarovaná maska

FFP1�NR�Ds�ventilom
Farba striebrosivá
Balenie 15�ks

uvex silv-Air�8113 
Č. pol. 8708.113
Verzia skladacia maska FFP1�NR�D

s�ventilom
Farba strieborná
Balenie 15�ks, jednotlivo zabalené

8707.100

8708.103

8707.110 

8708.113
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uvex silv-Air p
Pevne tvarované a�skladacie masky FFP2

uvex silv-Air�7200
• pevne tvarovaná maska na filtrovanie častíc
• vyrobené bez použitia kovu
• bezšvový hlavový pásik na pohodlné nosenie 

a�bezpečné dosadnutie

uvex silv-Air�7210
• pevne tvarovaná maska na filtrovanie častíc 

s�výdychovým ventilom
• vyrobené bez použitia kovu
• bezšvový hlavový pásik na pohodlné nosenie 

a�bezpečné dosadnutie
• výdychový ventil ešte výraznejšie znižuje dý-

chací odpor, keďže pomáha minimalizovať 
akumuláciu vlhkosti vnútri masky

uvex silv-Air�7220
• pevne tvarovaná maska na filtrovanie častíc 

s�výdychovým ventilom
• vyrobené bez použitia kovu
• dodatočný filter s�aktívnym na filtrovanie zá-

pachov, plynov a�pár v�koncentráciách nižších 
než prahová hodnota

• bezšvový hlavový pásik na pohodlné nosenie 
a�bezpečné dosadnutie

• výdychový ventil ešte výraznejšie znižuje dý-
chací odpor, keďže pomáha minimalizovať 
akumuláciu vlhkosti vnútri masky

uvex silv-Air�8203
• skladacia maska na filtrovanie častíc
• povrchová úprava s�použitím hydrofóbneho 

materiálu
• bezšvový hlavový pásik na pohodlné nosenie 

a�bezpečné dosadnutie
• pružný a�nastaviteľný integrovaný nosový klip
• penové vrstvy v�oblasti brady a�nosa na opti-

málne dosadnutie

uvex silv-Air�8213
• skladacia maska na filtrovanie častíc s�výdy-

chovým ventilom na optimalizáciu klímy
• povrchová úprava s�použitím hydrofóbneho 

materiálu
• bezšvový hlavový pásik na pohodlné nosenie 

a�bezpečné dosadnutie
• pružný a�nastaviteľný integrovaný nosový klip
• penové vrstvy v�oblasti brady a�nosa na opti-

málne dosadnutie

uvex silv-Air�7200 
Č. pol. 8707.200
Verzia pevne tvarovaná maska FFP2�NR�D bez ventilu
Farba striebrosivá
Balenie 20�ks

uvex silv-Air�7210 
Č. pol. 8707.210
Verzia pevne tvarovaná maska FFP2�NR�D s�ventilom
Farba striebrosivá
Balenie 15�ks

uvex silv-Air�7220 
Č. pol. 8707.220
Verzia pevne tvarovaná maska FFP2�NR�D

s�ventilom a�s aktívnym uhlíkom
Farba strieborná, antracitová
Balenie 15�ks

uvex silv-Air�8203 
Č. pol. 8708.203
Verzia skladacia maska FFP2�NR�D bez ventilu
Farba strieborná
Balenie 20�ks, jednotlivo zabalené

uvex silv-Air�8213 
Č. pol. 8708.213
Verzia skladacia maska FFP2�NR�D s�ventilom
Farba strieborná
Balenie 15�ks, jednotlivo zabalené

8708.203 8708.213

8707.200 8707.210 8707.220 
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uvex silv-Air p
Pevne tvarované a�skladacie masky FFP3

uvex silv-Air�7310
• pevne tvarovaná maska na filtrovanie častíc s�výdychovým ventilom
• veľmi mäkký tesniaci lem po celom obvode zaručuje optimálne pohod-

lie používateľa a�bezpečné dosadnutie
• pružný a�nastaviteľný integrovaný nosový klip
• štvorbodové pripojenie hlavového pásika na pohodlné, individuálne 

a�bezpečné dosadnutie
• výdychový ventil ešte výraznejšie znižuje dýchací odpor, keďže pomá-

ha minimalizovať akumuláciu vlhkosti vnútri masky

uvex silv-Air�7320
• pevne tvarovaná maska na filtrovanie častíc s�výdychovým ventilom
• dodatočný filter s�aktívnym na filtrovanie zápachov, plynov a�pár v�kon-

centráciách nižších než prahová hodnota
• veľmi mäkký tesniaci lem po celom obvode zaručuje optimálne pohod-

lie používateľa a�bezpečné dosadnutie
• pružný a�nastaviteľný integrovaný nosový klip
• štvorbodové pripojenie hlavového pásika na pohodlné, individuálne 

a�bezpečné dosadnutie
• výdychový ventil ešte výraznejšie znižuje dýchací odpor, keďže pomá-

ha minimalizovať akumuláciu vlhkosti vnútri masky

uvex silv-Air�8313
• skladacia maska na filtrovanie častíc s�výdychovým ventilom
• povrchová úprava s�použitím hydrofóbneho materiálu
• štvorbodové pripojenie hlavového pásika na pohodlné, individuálne 

a�bezpečné dosadnutie
• pružný a�nastaviteľný integrovaný nosový klip
• veľmi mäkký tesniaci lem po celom obvode zaručuje optimálne pohodlie 

používateľa a�bezpečné dosadnutie
• výdychový ventil ešte výraznejšie znižuje dýchací odpor, keďže pomáha 

minimalizovať akumuláciu vlhkosti vnútri masky

uvex silv-Air�7310 
Č. pol. 8707.310
Verzia pevne tvarovaná maska FFP3 R�D s�ventilom
Farba striebrosivá
Balenie 5�ks

uvex silv-Air�7320 
Č. pol. 8707.320
Verzia pevne tvarovaná maska FFP3 R�D s�ventilom a�s aktívnym uhlíkom
Farba strieborná, antracitová
Balenie 5�ks

uvex silv-Air�8313 
Č. pol. 8708.313
Verzia skladacia maska FFP3 NR�D s�ventilom
Farba strieborná
Balenie 15�ks, jednotlivo zabalené

8708.313

8707.310 8707.320
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uvex silv-Air c
Respirátory

uvex silv-Air c
FFP1 FFP2 FFP3

sk
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na
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ho

3100�NR�D 3110�NR�D 3200�NR�D 3210�NR�D 3220�NR�D
s�uhlím

3310�NR�D
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2100�NR�D 2110�NR�D 2200�NR�D 2210�NR�D 2220�NR�D
s�uhlím

2310�NR�D 2312�NR�D2310 NR D

3100 NR D 3200 NR D3110 NR D 3210 NR D 3220 NR D 3310 NR D
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uvex silv-Air c
Respirátory, trieda FFP 1 a�FFP 2

Filtračná tvárová maska 
uvex silv-Air c
• inovatívny dizajn s�optimalizovaným tvarom 
•  okraje z�mäkkého materiálu zvyšujú pohodlie 

používateľa
•  bezšvový hlavový pásik na pohodlné nosenie 

a�bezpečné dosadnutie 
•  výdychové ventily zaručujú bezproblémovú vý-

menu vzduchu a�znižujú akumuláciu tepla a�vlh-
kosti vnútri masky

•  nastaviteľný nosový klip zaisťuje vynikajúce in-
dividuálne nasadenie 

•  maska spĺňa požiadavky skúšky dolomitovým 
prachom

• kompatibilné s�ochranou zraku uvex 
•  tesnenie v�hornej časti tváre umožňuje bezpeč-

né nastavenie polohy a�poskytuje pohodlie 
•  filter s�aktívnym uhlím vhodný na použitie pri 

zváracích prácach k�dispozícii v�prípade 
vyhotovenia�FFP2 (uvex silv-Air c�2220 a�3220)

Výdychový ventil s�360° otvorom zaručuje 
veľmi nízky dýchací odpor a�účinné ochla-
dzovanie vnútrajška masky.

Tesnenie v�hornej časti tváre umožňuje 
bezpečnejšie nastavenie polohy masky 
a�zvyšuje pohodlie používateľa.

Okraje z�mäkkého materiálu zabraňujú 
tvorbe nepohodlných tlakových bodov.

Bezšvový hlavový pásik sa dá nastavovať 
s�cieľom zabezpečiť optimálne dosadnutie. 

Nastaviteľný nosový klip zaisťuje vynikajú-
ce individuálne nasadenie a�bezpečné 
nastavenie polohy.
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uvex silv-Air c
Filtračné tvárové masky, trieda ochrany FFP1

uvex silv-Air�3100
• skladacia maska na filtrovanie častíc
• bezšvový hlavový pásik a�pružný, nastaviteľný nosový klip
• pohodlný tesniaci lem v�oblasti nosa zaisťuje bezpečné dosadnutie

uvex silv-Air�3100 
Č. pol. 8733.100
Verzia skladacia maska FFP1�NR�D bez ventilu
Farba biela
Balenie 30�ks, jednotlivo zabalené

uvex silv-Air�3110
• skladacia maska na filtrovanie častíc s�výdychovým ventilom
• pohodlný tesniaci lem v�oblasti nosa zaisťuje bezpečné dosadnutie
• bezšvový hlavový pásik a�pružný, nastaviteľný nosový klip
• výdychový ventil ešte výraznejšie znižuje dýchací odpor, keďže pomá-

ha minimalizovať akumuláciu vlhkosti vnútri masky

uvex silv-Air�3110 
Č. pol. 8733.110
Verzia skladacia maska FFP1�NR�D s�ventilom
Farba biela
Balenie 15�ks, jednotlivo zabalené

uvex silv-Air�2100
• pevne tvarovaná maska na filtrovanie častíc 
• bezšvový hlavový pásik a�nosový klip zaručujú pohodlné, bezpečné do-

sadnutie
• pohodlný tesniaci lem v�oblasti nosa zaisťuje bezpečné dosadnutie

uvex silv-Air�2100 
Č. pol. 8732.100
Verzia pevne tvarovaná maska FFP1�NR�D bez ventilu
Farba biela
Balenie 20�ks

uvex silv-Air�2110
• pevne tvarovaná maska na filtrovanie častíc s�výdychovým ventilom
• bezšvový hlavový pásik a�nosový klip zaručujú pohodlné, bezpečné do-

sadnutie
• pohodlný tesniaci lem v�oblasti nosa zaisťuje bezpečné dosadnutie
• výdychový ventil ešte výraznejšie znižuje dýchací odpor, keďže pomá-

ha minimalizovať akumuláciu vlhkosti vnútri masky

uvex silv-Air�2110 
Č. pol. 8732.110
Verzia pevne tvarovaná maska FFP1�NR�D s�ventilom
Farba biela
Balenie 15�ks

8733.100

8732.100

8733.110

8732.110
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uvex silv-Air c
Filtračné tvárové masky, trieda ochrany FFP 2

uvex silv-Air 3200
• skladacia maska na filtrovanie častíc 
• bezšvový hlavový pásik a�pružný, nastaviteľný 

nosový klip
• pohodlný tesniaci lem v�oblasti nosa zaisťuje 

bezpečné dosadnutie

uvex silv-Air�2200
• pevne tvarovaná maska na filtrovanie častíc
• bezšvový hlavový pásik a�pružný, nastaviteľný 

nosový klip zaručujú pohodlné, bezpečné do-
sadnutie

• pohodlný tesniaci lem v�oblasti nosa zaisťuje 
bezpečné dosadnutie

uvex silv-Air�3210
• skladacia maska na filtrovanie častíc s 

 výdychovým ventilom
• bezšvový hlavový pásik a�pružný, nastaviteľný 

nosový klip
• pohodlný tesniaci lem v�oblasti nosa zaisťuje 

bezpečné dosadnutie
• výdychový ventil ešte výraznejšie znižuje 

 dýchací odpor, keďže pomáha minimalizovať 
akumuláciu vlhkosti vnútri masky

uvex silv-Air�3220
• skladacia maska na filtrovanie častíc s�výdy-

chovým ventilom
• dodatočný filter s�aktívnym na filtrovanie zá-

pachov, plynov a�pár v�koncentráciách nižších 
než prahová hodnota

• bezšvový hlavový pásik a�pružný, nastaviteľný 
nosový klip

• pohodlný tesniaci lem v�oblasti nosa zaisťuje 
bezpečné dosadnutie

• výdychový ventil ešte výraznejšie znižuje dý-
chací odpor, keďže pomáha minimalizovať 
akumuláciu vlhkosti vnútri masky

uvex silv-Air�2210
• pevne tvarovaná maska na filtrovanie častíc 

s�výdychovým ventilom
• bezšvový hlavový pásik a�pružný, nastaviteľný 

nosový klip zaručujú pohodlné, bezpečné do-
sadnutie

• pohodlný tesniaci lem v�oblasti nosa zaisťuje 
bezpečné dosadnutie

• výdychový ventil ešte výraznejšie znižuje dý-
chací odpor, keďže pomáha minimalizovať 
akumuláciu vlhkosti vnútri masky

uvex silv-Air�2220
• pevne tvarovaná maska na filtrovanie častíc 

s�výdychovým ventilom
• dodatočný filter s�aktívnym na filtrovanie zá-

pachov, plynov a�pár v�koncentráciách nižších 
než prahová hodnota

• bezšvový hlavový pásik a�pružný, nastaviteľný 
nosový klip zaručujú pohodlné, bezpečné do-
sadnutie

• pohodlný tesniaci lem v�oblasti nosa zaisťuje 
bezpečné dosadnutie

• výdychový ventil ešte výraznejšie znižuje dý-
chací odpor, keďže pomáha minimalizovať 
akumuláciu vlhkosti vnútri masky

uvex silv-Air�3200 uvex silv-Air�3210 uvex silv-Air�3220 
Č. pol. 8733.200 8733.210 8733.220
Verzia skladacia maska FFP2�NR�D bez ventilu skladacia maska FFP2�NR�D s�ventilom skladacia maska FFP2�NR�D s�ventilom s aktívnym uhlíkom
Farba biela biela strieborná
Balenie 30�ks, jednotlivo zabalené 15�ks, jednotlivo zabalené 15�ks, jednotlivo zabalené

uvex silv-Air�2200 uvex silv-Air�2210 uvex silv-Air�2220 
Č. pol. 8732.200 8732.210 8732.220
Verzia pevne tvarovaná maska FFP2�NR�D bez ventilu pevne tvarovaná maska FFP2�NR�D s�ventilom pevne tvarovaná maska FFP2�NR�D s�ventilom s aktívnym uhlíkom
Farba biela biela strieborná
Balenie 20�ks 15�ks 15�ks

8733.200

8732.200 

8733.210 

8732.210 

8733.220 

8732.220
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uvex silv-Air c
Filtračné tvárové masky, trieda ochrany FFP3

uvex silv-Air�3310
• skladacia maska na filtrovanie častíc s�výdy-

chovým ventilom
• nastaviteľný hlavový pásik a�pružný, nastavi-

teľný nosový klip zaručujú pohodlné, bezpeč-
né dosadnutie

• pohodlný tesniaci lem po celom obvode zaru-
čuje bezpečné dosadnutie

• výdychový ventil ešte výraznejšie znižuje dý-
chací odpor, keďže pomáha minimalizovať 
akumuláciu vlhkosti vnútri masky

uvex silv-Air�2310
• pevne tvarovaná maska na filtrovanie častíc 

s�výdychovým ventilom pre osoby s�väčšími 
tvárami

• štvorbodové pripojenie hlavového pásika 
a�pružný, nastaviteľný nosový klip zaručujú 
pohodlné, bezpečné dosadnutie

• veľmi mäkký tesniaci lem po celom obvode 
zaručuje optimálne pohodlie používateľa 
a�bezpečné dosadnutie

• výdychový ventil ešte výraznejšie znižuje dý-
chací odpor, keďže pomáha minimalizovať 
akumuláciu vlhkosti vnútri masky

uvex silv-Air�2312
• pevne tvarovaná maska na filtrovanie častíc 

s�výdychovým ventilom – ergonomicky pri-
spôsobená pre menšie až stredne veľké tváre

• štvorbodové pripojenie hlavového pásika 
a�pružný, nastaviteľný nosový klip zaručujú 
pohodlné, bezpečné dosadnutie

• veľmi mäkký tesniaci lem po celom obvode 
zaručuje optimálne pohodlie používateľa 
a�bezpečné dosadnutie

• výdychový ventil ešte výraznejšie znižuje dý-
chací odpor, keďže pomáha minimalizovať 
akumuláciu vlhkosti vnútri masky

uvex silv-Air�3310 
Č. pol. 8733.310
Verzia skladacia maska FFP3 NR�D s�ventilom
Farba biela
Balenie 15�ks, jednotlivo zabalené

uvex silv-Air�2310 uvex silv-Air�2312 
Č. pol. 8732.310 8732.312
Verzia pevne tvarovaná maska FFP3 NR�D s�ventilom pevne tvarovaná maska FFP3 NR�D s�ventilom
Farba biela biela
Balenie 15�ks 15�ks

8733.310

8732.310 8732.312
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uvex silv-Air
Funkcie

360° výdychový ventil značne znižuje dýchací odpor a�akumuláciu tepla a�vlhkosti v�maske.

Pohodlný tesniaci lem po celom obvode 
Mäkký tesniaci lem zaručuje bezpečné, pohodlné a�dobre tesniace dosadnutie.

Mäkký tesniaci lem v�oblasti nosa a�brady 
zaisťuje bezpečné dosadnutie a�pohodlné nosenie.

Pohodlný tesniaci lem v�oblasti nosa
Pohodlný tesniaci lem v�oblasti nosa zaručuje bezpečné dosadnutie bez tlaku.

Pohodlný nosový klip
V�maske je integrovaný vysokokvalitný nosový klip, ktorý umožňuje individuálne nastavenie 
masky.

Bez obsahu kovov
Maska neobsahuje žiadne kovy a�vyrába sa výlučne z�materiálov, ktoré nedráždia pokožku.

4-bodové pripojenie hlavového pásika umožňuje individuálne a�bezpečné nastavenie dosadnutia masky, ktoré sa dá dokonale 
 prispôsobiť požiadavkám používateľa.  

Masky sú jednotlivo zabalené a�spĺňajú najprísnejšie hygienické normy. 

Aktívne uhlie
Dodatočná vrstva s�aktívnym uhlím integrovaná v�materiáli filtra redukuje nepríjemné zápachy.

3D nosová časť zaručuje pohodlné nosenie, nízku úroveň netesnosti a�zabraňuje zahmlievaniu okuliarov bez povrchovej úpravy.

Vysokoúčinné riadenie klímy
Maska sa vyznačuje mimoriadne nízkym dýchacím odporom vďaka prepojeniu komôr filtra s�nádychovým ventilom. Riadenie klímy tejto 
vysokovýkonnej masky zaručuje optimálne pohodlie používateľa.

Označenie R
Maska absolvovala skúšky zamerané na posúdenie opätovnej použiteľnosti a�disponuje požadovanými výkonnostnými parametrami, 
ktoré umožňujú jej nosenie počas druhej pracovnej zmeny.

Označenie „NR“
Masku nemožno používať opätovne, po skončení pracovnej zmeny sa teda musí zlikvidovať.

Označenie D
Maska absolvovala navyše skúšky dolomitovým prachom, preto poskytuje vynikajúcu priedušnosť dokonca aj v�mimoriadne prašných 
prostrediach a�počas dlhodobejšieho použitia. 
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uvex silv-Air
Prehľad

Č. pol. Názov Typ Farba Balenie

Množstvo vo 
vonkajšej 

 škatuli Strana

8701.011 uvex clear Čistiaci sprej 1�plechovka 
(360�ml) 100 130

8707.100 uvex silv-Air�7100 Pevne tvarovaná maska FFP1 bez ventilu striebrosivá 20�ks v�škatuli 180 143

8707.110 uvex silv-Air�7110 Pevne tvarovaná maska FFP1 s�ventilom striebrosivá 15�ks v�škatuli 135 143

8707.200 uvex silv-Air�7200 Pevne tvarovaná maska FFP2 bez ventilu striebrosivá 20�ks v�škatuli 180 144

8707.210 uvex silv-Air�7210 Pevne tvarovaná maska FFP2 s�ventilom striebrosivá 15�ks v�škatuli 135 144

8707.212 uvex silv-Air�7212 Pevne tvarovaná maska FFP2 s�ventilom biela 15�ks v�škatuli 135 141

8707.220 uvex silv-Air�7220 s�uhlím Pevne tvarovaná maska FFP2 s�ventilom strieborná/ 
antracitová 15�ks v�škatuli 135 144

8707.232 uvex silv-Air�7232 High Performance Pevne tvarovaná maska FFP2 s�trojkomorovým 
 systémom striebrosivá 3�ks v�škatuli 36 140

8707.233 uvex silv-Air�7233 High Performance Pevne tvarovaná maska FFP2 s�trojkomorovým 
 systémom biela 3�ks v�škatuli 36 140

8707.310 uvex silv-Air�7310 Pevne tvarovaná maska FFP3 s�ventilom striebrosivá 5�ks v�škatuli 60 145

8707.311 uvex silv-Air�7311 Pevne tvarovaná maska FFP3 s�ventilom biela 120�ks 120 141

8707.312 uvex silv-Air�7312 Pevne tvarovaná maska FFP3 s�ventilom biela 5�ks v�škatuli 60 141

8707.315 uvex silv-Air�7315 Pevne tvarovaná maska FFP3 s�ventilom biela 5�ks v�škatuli 60 141

8707.320 uvex silv-Air�7320 s�uhlím Pevne tvarovaná maska FFP3 s�ventilom strieborná/ 
antracitová 5�ks v�škatuli 60 145

8707.330 uvex silv-Air�7330 High Performance Pevne tvarovaná maska FFP3 s�trojkomorovým 
 systémom striebrosivá 3�ks v�škatuli 36 140

8707.333 uvex silv-Air�7333 High Performance Pevne tvarovaná maska FFP3 s�trojkomorovým 
 systémom biela 3�ks v�škatuli 36 140

8708.103 uvex silv-Air�8103 Skladacia maska FFP1 bez ventilu strieborná 20�ks v�škatuli 480 143

8708.113 uvex silv-Air�8113 Skladacia maska FFP1 s�ventilom strieborná 15�ks v�škatuli 360 143

8708.203 uvex silv-Air�8203 Skladacia maska FFP2 bez ventilu strieborná 20�ks v�škatuli 480 144

8708.213 uvex silv-Air�8213 Skladacia maska FFP2 s�ventilom strieborná 15�ks v�škatuli 360 144

8708.313 uvex silv-Air�8313 Skladacia maska FFP3 s�ventilom strieborná 15�ks v�škatuli 360 145

8732.100 uvex silv-Air�2100 Pevne tvarovaná maska FFP1 bez ventilu biela 20�ks v�škatuli 240 148

8732.110 uvex silv-Air�2110 Pevne tvarovaná maska FFP1 s�ventilom biela 15�ks v�škatuli 180 148

8732.200 uvex silv-Air�2200 Pevne tvarovaná maska FFP2 bez ventilu biela 20�ks v�škatuli 240 149

8732.210 uvex silv-Air�2210 Pevne tvarovaná maska FFP2 s�ventilom biela 15�ks v�škatuli 180 149

8732.220 uvex silv-Air�2220 s�uhlím Pevne tvarovaná maska FFP2 s�ventilom strieborná 15�ks v�škatuli 180 149

8732.310 uvex silv-Air�2310 Pevne tvarovaná maska FFP3 s�ventilom biela 15�ks v�škatuli 180 150

8732.312 uvex silv-Air�2312 Pevne tvarovaná maska FFP3 s�ventilom biela 15�ks v�škatuli 180 150

8733.100 uvex silv-Air�3100 Skladacia maska FFP1 bez ventilu biela 30�ks v�škatuli 360 148

8733.110 uvex silv-Air�3110 Skladacia maska FFP1 s�ventilom biela 15�ks v�škatuli 180 148

8733.200 uvex silv-Air�3200 Skladacia maska FFP2 bez ventilu biela 30�ks v�škatuli 360 149

8733.210 uvex silv-Air�3210 Skladacia maska FFP2 s�ventilom biela 15�ks v�škatuli 180 149

8733.220 uvex silv-Air�3220 s�uhlím Skladacia maska FFP2 s�ventilom strieborná 15�ks v�škatuli 180 149

8733.310 uvex silv-Air�3310 Skladacia maska FFP3 s�ventilom biela 15�ks v�škatuli 180 150

8765.100 uvex silv-Air�5100 Skladacia maska FFP1 bez ventilu biela 30�ks v�škatuli 480 137

8765.110 uvex silv-Air�5110 Skladacia maska FFP1 s�ventilom biela 15�ks v�škatuli 240 137

8765.200 uvex silv-Air�5200 Skladacia maska FFP2 bez ventilu biela 30�ks v�škatuli 480 137

8765.210 uvex silv-Air�5210 Skladacia maska FFP2 s�ventilom biela 15�ks v�škatuli 240 137

8765.220 uvex silv-Air�5220 s�uhlím Skladacia maska FFP2 s�ventilom biela 15�ks v�škatuli 240 137

8765.310 uvex silv-Air�5310 Skladacia maska FFP3 s�ventilom biela 15�ks v�škatuli 240 138

8765.320 uvex silv-Air�5320 s�uhlím Skladacia maska FFP3 s�ventilom biela 15�ks v�škatuli 240 138




