Ochrana dýchacích
orgánov

EN149:2001+A1:2009
Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Filtračné polmasky na ochranu pred časticami.
Všetky masky na ochranu dýchacích orgánov uvex sú preskúšané a certifikované podľa európskej normy 149. Norma
definuje najrôznejšie požiadavky na masku na ochranu dýchacích orgánov s cieľom poskytnúť používateľovi maximálnu
ochranu a najvyšší komfort.

Najdôležitejšie skúšky z EN149:
• meranie odporu pri vdychovaní a vydychovaní
• skúšky výdychového ventilu
• vizuálna kontrola (označenie, návod na použitie)
• určenie filtračného výkonu (trieda ochrany)
• voliteľne: vykonanie skúšky dolomitovým prachom

Podrobné informácie o normách a
smerniciach na ochranu dýchacích
orgánov nájdete na adrese:

https://www.uvex-safety.sk/sk/produkty/
masky-na-ochranu-dychacich-organov/

Norma rozdeľuje masky na ochranu dýchacích orgánov v závislosti od filtračného
výkonu a netesnosti do troch tried ochrany:
FFP1
Masky na ochranu dýchacích orgánov triedy FFP1 majú filtračnú
kapacitu min. 80 % a filtrujú až do 4-násobku príslušnej limitnej
hodnoty (AGW*). Masky sa hodia na ochranu proti časticiam, ktoré
nie sú toxické ani fibrogénne.

FFP2
Na ochranu proti zdraviu škodlivým, resp. mierne toxickým časticiam, prachom a hmlám sa hodia masky na ochranu dýchacích
orgánov triedy FFP2. Filtrujú min. 94 % a umožňujú použitie až do
10-násobku príslušnej limitnej hodnoty (AWG*).

FFP3
Masky kategórie FFP3 s filtračným výkonom na úrovni min. 99 %
zodpovedajú najvyššej triede ochrany. Filtrujú až 30-násobok
príslušnej limitnej hodnoty (AWG*) a hodia sa na ochranu proti
toxickým časticiam, prachom a hmlám.

Na umožnenie priamej identifikácie príslušného stupňa ochrany sú všetky masky uvex FFP1 označené modrou farbou,
modely FFP2 oranžovou farbou a masky FFP3 čiernou farbou.
Popri štandardných skúškach vyhovujú všetky masky
na ochranu dýchacích orgánov uvex dodatočnej
požiadavke skúšky dolomitovým prachom, a preto sú
označené aj písmenom D.
Výrobky na ochranu dýchacích orgánov uvex teda
zabezpečujú optimálne dýchanie aj v mimoriadne
prašných prostrediach a pri dlhšom používaní.

Masky na ochranu dýchacích orgánov uvex zodpovedajú aktuálnej legislatíve EÚ. Všetky ochranné
prostriedky dýchacích orgánov patria do kategórie
OOPP III (vysoké riziká).

* Najvyššie prípustné hodnoty vystavenia pri práci (AGW) = priemerné koncentrácie látky vo vzduchu na pracovisku, pri ktorých sa neočakáva žiadna ujma
(chronická alebo akútna), ak pracovníci v takomto prostredí pracujú osem hodín denne a päť dní v týždni. Najvyššie prípustné hodnoty vystavenia pri práci
nahrádzajú maximálnu koncentráciu na pracovisku (MAK) a technickú referenčnú koncentráciu (TKR) – 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 ochrany dýchacích orgánov · Čistenie

uvex Respiratory Expert System
– váš online poradca pri výbere
ochrany dýchacích orgánov!
Ako vedúca sila na poli inovácií kladieme tie
najvyššie nároky na výrobky a služby. Nástroj uvex
Respiratory Expert System (ures) vám poskytne
podporu pri výbere vhodnej masky na ochranu
dýchacích orgánov a tiež podrobné informácie
o výrobkoch, normách, funkciách a technológiách.
Správnu masku z portfólia spol. uvex si môžete
vybrať na základe prác, ktoré máte realizovať,
alebo podľa používanej nebezpečnej látky. Pri
všetkých výrobkoch nájdete detailné obrázky
a obrázky prezentujúce použitie, ako aj prehľad
všetkých vlastností výrobkov. Zároveň máte k
dispozícii rôzne dokumenty (napr. technické listy)
a videá.
Vďaka tomu vám poradca na ochranu dýchacích
orgánov ponúka rýchly, ale detailný prehľad našich výrobkov a poskytuje kompaktné odpovede
na základné otázky na tému ochrany dýchacích
orgánov.
Vyskúšajte si novú dimenziu ochrany dýchacích
orgánov:

https://ures.uvex.de

uvex clear
• čistiaci sprej na masky na ochranu dýchacích orgánov
s označením „R“

8701011

Čistiaci sprej uvex clear
Č. pol.
Objednávacia jednotka
Obsah

8701011
1 KS
360 ml
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Sprievodca problematikou ochrany dýchacích orgánov uvex
Rýchla cesta k správnej ochrane dýchacích orgánov

Správny výber ochranných prostriedkov
dýchacích orgánov má rozhodujúci význam
pre ochranu používateľa a vyžaduje si maximálnu pozornosť.
V záujme výberu správnej filtračnej masky
na ochranu dýchacích orgánov bezpodmienečne dodržiavajte nasledujúce body:
• Je nutné zistiť, resp. poznať typ, vlastnosti a koncentráciu
príslušných nebezpečných látok (rešpektujte číslo CAS a
hodnoty AGW). Merania môžu vykonávať napr. profesijné
organizácie. Minimálne požiadavky pre vybrané činnosti
nájdete ako orientačnú pomôcku na nasledujúcej strane.
• Po určení potrebného stupňa ochrany (FFP1, FFP2 alebo
FFP3) možno na základe nasledujúcej tabuľky vybrať
vhodný model ochrany dýchacích orgánov v závislosti od
pracovných podmienok.
• V okolitom prostredí sa musí nachádzať dostatok kyslíka. V
tomto zmysle rešpektujte zákonné predpisy. V Nemecku je
stanovený limit min. 17 obj. %.
• Ak sa vyžaduje použitie ďalších OOP, mali by ste dbať na
ich vzájomné zladenie. Masky na ochranu dýchacích orgánov uvex sú mimoriadne vhodné na použitie v kombinácii
s ochrannými okuliarmi uvex, pomocníka pri výbere nájdete
na strane 147.

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov nie sú vhodné pre
osoby s bradami, kotletami alebo hlbokými jazvami v oblasti
tesniacich lemov, pretože nedokážu poskytnúť spoľahlivé
utesnenie. Pri hľadaní individuálneho riešenia sa spojte s
vaším bezpečnostným technikom.
• Pre masky s označením „NR“ odporúčame používanie
trvajúce max. 8 hodín. Masky s označením „R“ sa môžu
používať maximálne 24 hodín, no po každom použití sa
musia vyčistiť. Masku by ste mali vymeniť, keď dôjde k
citeľnému zvýšeniu odporu pri dýchaní.
• Modely ochrany dýchacích orgánov uvex neposkytujú dostatočnú ochranu na pracoviskách, na ktorých sa
vyžaduje použitie polmasky s plynovým filtrom.

Výber
Krátkodobé použitia alebo ľahšie činnosti v prostrediach s bežnými teplotami
Stupeň ochrany

Misková maska (s ventilom alebo bez neho)

Maska s miskovou konštrukciou (s ventilom alebo bez neho)

FFP1

3100, 3110, 8103, 8113, 5100, 5100+, 5110, 5110+

2100, 2110, 7100, 7110

FFP2

3200, 3210, 8203, 8213, 5200, 5200+, 5210, 5210+

2200, 2210, 7200, 7210, 7212

FFP3

3310, 8313, 5310, 5310+

2310, 2312, 7310

Dlhodobé použitia alebo ťažké, fyzicky náročné činnosti v prostrediach so zvýšenými teplotami
Stupeň ochrany

Misková maska (s ventilom)

Maska s miskovou konštrukciou (s ventilom)

FFP1

3110, 8113, 5110, 5110+

2110, 7110

FFP2

3210, 8213, 5210, 5210+

2210, 7210, 7212, 7233, 7232

FFP3

3310, 8313, 5310, 5310+

2310, 2312, 7310, 7333, 7330, 7312, 7317

S vrstvou aktívneho uhlia na ochranu pred nepríjemnými zápachmi
Stupeň ochrany

Misková maska (s ventilom)

Maska s miskovou konštrukciou (s ventilom)

FFP1

–

–

FFP2

3220, 5220+

2220, 7220

FFP3

5320+

7320

Minimálne požiadavky platné pre vybrané oblasti použitia nájdete na strane 145.
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uvex silv-Air
Prehľad použitia

Činnosť

Škodlivé látky

Trieda ochrany
FFP 1

FFP 2

FFP 3

Obrábanie dreva
Mäkké drevo: brúsenie a pílenie

Jemné častice, drevený prach

Tvrdé drevo (dub, buk, tropické dreviny): brúsenie a pílenie

Jemné častice, drevený prach

Brúsenie/pieskovanie farby

Jemné častice farieb

Brúsenie/pieskovanie laku (nátery s obsahom chrómu)

Jemné častice farieb

■

Vodou riediteľné nátery s obsahom medi/chrómu/arzénu

Jemná farebná hmla

■

■
■
■

Stavebný a pomocný stavebný priemysel
Práca s cementom, omietanie, obkladanie, kladenie striech

Cementový/omietkový/obkladový/tehlový
prach

■

Murivá: rezanie, vŕtanie, demolačné práce

■

Azbest: práce menšieho rozsahu

Vlákna

Izolácie striech: sklenené a minerálne vlákna

Prach a vlákna

■

Tmely a plnivá: brúsenie

Prach

■

■

Zváracie práce
Zváranie ušľachtilej ocele a hliníka

Dym z kovov a oxidov hliníka

■

Tvrdé spájkovanie

Dym

■

Obrábanie kovov
Kov: vŕtanie, brúsenie, frézovanie, uhlové brúsenie

Kovový prach

Vysokolegované ocele/ušľachtilá oceľ: vŕtanie, brúsenie, frézovanie,
uhlové brúsenie

Kovový prach

■
■

Likvidácia/čistiace práce
Triedenie a likvidácia odpadu

Prach, plesne

Likvidácia zdravotníckeho odpadu

Baktérie, spóry

Zametanie podláh

Prach (netoxický)

Rádioaktívne kontaminovaný prach

Prach

■

Nákazy zvierat a liečenie chorých zvierat

Baktérie, vírusy

■

Práca so spórami húb

Spóry

■

Práca so senom, obilím a múkou

Prach

■
■
■

Pôdohospodárstvo

■

Lekárstvo/ošetrovateľstvo/zdravotníctvo
Alergie, peľ, prach v domácnosti, zvieracia srsť

Prach, častice, spóry

Baktérie, vírusy, infekcie, baktérie Legionella

Baktérie, vírusy

■
■

Uvedené triedy filtrov predstavujú minimálne požiadavky a majú orientačný charakter.
Používateľ sa pred použitím bezpodmienečne musí uistiť, že ochranný prostriedok dýchacích orgánov
spĺňa požiadavky týkajúce sa nebezpečných látok a koncentrácie!
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Dokonalá súhra
Ochrana od jedného výrobcu
Spoločnosť uvex sa už roky drží na čele rebríčka výrobcov
priemyselnej ochrany očí v rámci celosvetového trhu. Na
tejto odbornosti stavia spoločnosť uvex aj vývoj špičkových
masiek na ochranu dýchacích orgánov uvex silv-Air.
Vývoj výrobkov na ochranu očí a ochranu dýchacích
orgánov prebieha v tesnej náväznosti s cieľom dosiahnuť
dokonalé skombinovanie oboch výrobkov. Ochranu očí
a dýchacích orgánov vnímame ako homogénny celok, ktorý
vytvára predpoklady na optimálnu ochranu.
Výsledkom tohto prepojenia odborností je trojdimenzionálny dizajn masiek na ochranu dýchacích orgánov uvex
silv-Air. Umožňuje optimálne a stabilné dosadnutie ochranných okuliarov. Žiadne zošmykovanie a kývanie, stabilita je
zárukou najlepšej ochrany očí. Miskové a skladacie masky
uvex sú pritom mimoriadne vhodné na kombinovanie
s ochrannými okuliarmi uvex.
Dôverujte ochrane od jedného výrobcu!

Trojdimenzionálne optimalizovaný tvar nosa zaisťuje optimálnu kombináciu masky na ochranu dýchacích ciest a
ochranných okuliarov.
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Dokonalá súhra

uvex silv-Air e

154 - 156

uvex silv-Air p

157 - 160

8103, 8113, 8203,
8213, 8313

uvex silv-Air c

161 - 165

3100, 3110, 3200,
3210, 3220, 3310

uvex silv-Air premium

149 - 152

7212, 7233, 7312,
7317, 7333

7232, 7330

7100, 7110, 7200,
7210, 7220

7310, 7320

2310, 2312
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Tieto odporúčania sa
zakladajú na empirických
hodnotách, v každom
prípade odporúčame vykonať
testy používania.

St r
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u

Možnosti kombinovania masiek na ochranu dýchacích orgánov uvex a ochranných okuliarov uvex

2100, 2110, 2200,
2210, 2220
5100, 5100+, 5110,
5110+, 5200, 5200+,
5210, 5210+, 5220+,
5310, 5310+, 5320+

uvex i-3
uvex i-5

34/35
23

■

uvex pheos
uvex sportstyle

31/32
29

■

■

uvex super fit
uvex super g

39
38

■

■

uvex x-fit
uvex x-fit pro

27
25

■

■

uvex i-vo

40

■

■

uvex i-works

36

■

■

uvex pheos cx2

30

■

■

uvex pheos cx2 sonic

50

■

■

■

■

■

uvex super OTG
uvex super f OTG

46
47

■

■

■

■

■

uvex astrospec 2.0
uvex skyguard NT

37
43

■

■

■

uvex carbonvision
uvex u-sonic

57
51

■

■

uvex ultrasonic
uvex ultravision

53
54/55

■

■

uvex megasonic

49

■

■ Veľmi vhodné

■
■

■
■

■

■

■

■

■

■
■

■

■

■

■

Podmienečne vhodné
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uvex silv-Air premium
Masky na ochranu dýchacích orgánov

uvex silv-Air premium
FFP 1

FFP 2

FFP 3

Skladacie masky

Skladacie masky

Skladacie masky

Malý variant

Veľký variant

Malý variant

Veľký variant

5100 NR D

5100+ NR D

5200 NR D

5200+ NR D

5110 NR D

5110+ NR D

5210 NR D

5210+ NR D

5220+ NR D
s karbónom
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Malý variant

Veľký variant

5310 NR D

5310+ NR D

5320+ NR D
s karbónom

uvex silv-Air premium
Masky na ochranu dýchacích orgánov so stupňom ochrany FFP1, FFP2 a FFP3

1
3

5
4

• tvarovo optimalizovaný dizajn zaisťuje
maximálny komfort nosenia a stabilitu
• k dispozícii v dvoch veľkostiach, aby
dobre sadla
• tesniaci lem (v oblasti nosa pre FFP1 a
FFP2, v oblasti nosa a brady pre FFP3)
a nosový klip na vyšší komfort a dobré
utesnenie
• vďaka baleniu po jednotlivých kusoch
zodpovedajú masky najvyšším hygienickým nárokom
• nastaviteľná textilná náhlavná páska zaisťuje lepšiu ochranu a vyšší komfort
• voliteľne: výdychový ventil na redukovanie
tepla a vlhkosti
• modely FFP2 a FFP3 sú dostupné aj
vo verzii s karbónom proti nepríjemným
zápachom (5220+, 5320+)

2

2

1
Flexibilne prispôsobiteľný nosový
klip zaručuje mimoriadne dobré
utesnenie.

3
Masky sú zabalené jednotlivo, a
preto zodpovedajú najvyšším hygienickým nárokom.

Pohodlný tesniaci lem poskytuje
maximálny komfort a spoľahlivé
utesnenie.

4
Extra široká textilná náhlavná páska
zaručuje komfortné a stabilné nosenie masky.

5
Výdychový ventil na redukovanie
tepla a vlhkosti
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uvex silv-Air premium
Masky na ochranu dýchacích orgánov so stupňom ochrany FFP1

8765100
8775100

8765110
8775110

uvex silv-Air 5100

uvex silv-Air 5110

• misková maska filtrujúca častice na malé až stredne veľké tváre
• široká náhlavná páska po obvode hlavy zaisťuje pohodlné a bezpečné
nosenie masky
• integrovaný nosový klip s možnosťou flexibilného prispôsobenia
• pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa zabezpečuje spoľahlivé utesnenie
pri nasadení

• misková maska filtrujúca častice na malé až stredne veľké tváre
• široká náhlavná páska po obvode hlavy zaisťuje pohodlné a bezpečné
nosenie masky
• pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa zabezpečuje spoľahlivé utesnenie
pri nasadení
• integrovaný nosový klip s možnosťou flexibilného prispôsobenia
• výdychový ventil na redukovanie tepla a vlhkosti a na citeľné zníženie
odporu pri dýchaní

Č. pol.
Vyhotovenie
Farba
Objednávacia jednotka
Obsah

uvex silv-Air 5100
8765100
8775100
misková maska FFP1 NR D bez ventilu – malý variant
biela
30 KS
VRC
30 KS, balené jednotlivo v BOX
3 KS, balené jednotlivo vo VRC

uvex silv-Air 5110
8765110
8775110
misková maska FFP1 NR D s ventilom – malý variant
biela
15 KS
VRC
15 KS, balené jednotlivo v BOX
3 KS, balené jednotlivo vo VRC

8765101
8775101

8765111
8775111

uvex silv-Air 5100+

uvex silv-Air 5110+

• misková maska filtrujúca častice na väčšie tváre
• široká náhlavná páska po obvode hlavy zaisťuje pohodlné a bezpečné
nosenie masky
• integrovaný nosový klip s možnosťou flexibilného prispôsobenia
• pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa zabezpečuje spoľahlivé utesnenie
pri nasadení

• misková maska filtrujúca častice na väčšie tváre
• široká náhlavná páska po obvode hlavy zaisťuje pohodlné a bezpečné
nosenie masky
• pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa zabezpečuje spoľahlivé utesnenie
pri nasadení
• integrovaný nosový klip s možnosťou flexibilného prispôsobenia
• výdychový ventil na redukovanie tepla a vlhkosti a na citeľné zníženie
odporu pri dýchaní

Č. pol.
Vyhotovenie
Farba
Objednávacia jednotka
Obsah
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uvex silv-Air 5100+
8765101
8775101
misková maska FFP1 NR D bez ventilu – veľký variant
biela
30 KS
VRC
30 KS, balené jednotlivo v BOX
3 KS, balené jednotlivo vo VRC

uvex silv-Air 5110+
8765111
8775111
misková maska FFP1 NR D s ventilom – veľký variant
biela
15 KS
VRC
15 KS, balené jednotlivo v BOX
3 KS, balené jednotlivo vo VRC

uvex silv-Air premium
Masky na ochranu dýchacích orgánov
so stupňom ochrany FFP2

8765200
8775200

8765210
8775210

uvex silv-Air 5200

uvex silv-Air 5210

• misková maska filtrujúca častice na malé
až stredne veľké tváre
• široká náhlavná páska po obvode hlavy
zaisťuje pohodlné a bezpečné nosenie
masky
• integrovaný nosový klip s možnosťou
flexibilného prispôsobenia
• pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa
zabezpečuje spoľahlivé utesnenie pri
nasadení

• misková maska filtrujúca častice na malé
až stredne veľké tváre
• široká náhlavná páska po obvode hlavy zaisťuje pohodlné a bezpečné nosenie masky
• pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa zabezpečuje spoľahlivé utesnenie pri nasadení
• integrovaný nosový klip s možnosťou flexibilného prispôsobenia
• výdychový ventil na redukovanie tepla a vlhkosti a na citeľné zníženie odporu pri dýchaní

Č. pol.
Vyhotovenie
Farba
Objednávacia jednotka
Obsah

uvex silv-Air 5200
8765200
8775200
misková maska FFP2 NR D bez ventilu – malý variant
biela
30 KS
VRC
30 KS, balené jednotlivo v BOX
3 KS, balené jednotlivo vo VRC

8765201
8775201

uvex silv-Air 5210
8765210
8775210
misková maska FFP2 NR D s ventilom – malý variant
biela
15 KS
VRC
15 KS, balené jednotlivo v BOX
3 KS, balené jednotlivo vo VRC

8765211
8775211

8765221
8775221

uvex silv-Air 5200+

uvex silv-Air 5210+

uvex silv-Air 5220+

• misková maska filtrujúca častice na
väčšie tváre
• široká náhlavná páska po obvode hlavy
zaisťuje pohodlné a bezpečné nosenie
masky
• integrovaný nosový klip s možnosťou
flexibilného prispôsobenia
• pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa
zabezpečuje spoľahlivé utesnenie pri
nasadení

• misková maska filtrujúca častice na
väčšie tváre
• široká náhlavná páska po obvode hlavy zaisťuje pohodlné a bezpečné nosenie masky
• pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa zabezpečuje spoľahlivé utesnenie pri nasadení
• integrovaný nosový klip s možnosťou flexibilného prispôsobenia
• výdychový ventil na redukovanie tepla a vlhkosti a na citeľné zníženie odporu pri dýchaní

• misková maska filtrujúca častice na väčšie tváre
• široká náhlavná páska po obvode hlavy zaisťuje
pohodlné a bezpečné nosenie masky
• prídavný filter s aktívnym uhlím proti zápachom,
plynom a výparom pod limitnou hodnotou
• pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa zabezpečuje
spoľahlivé utesnenie pri nasadení
• integrovaný nosový klip s možnosťou flexibilného
prispôsobenia
• výdychový ventil na redukovanie tepla a vlhkosti a
na citeľné zníženie odporu pri dýchaní

Č. pol.
Vyhotovenie
Farba
Objednávacia jednotka
Obsah

uvex silv-Air 5200+
8765201
8775201
misková maska FFP2 NR D bez ventilu
– veľký variant
biela
30 KS
VRC
30 KS, jednotlivo
3 KS, jednotlivo
balené v BOX
balené vo VRC

uvex silv-Air 5210+
8765211
8775211
misková maska FFP2 NR D s ventilom
– veľký variant
biela
15 KS
VRC
15 KS, jednotlivo
3 KS, jednotlivo
balené v BOX
balené vo VRC

uvex silv-Air 5220+
8765221
8775221
misková maska FFP2 NR D s ventilom a karbónom
– veľký variant
sivá
15 KS
VRC
15 KS, jednotlivo
3 KS, jednotlivo
balené v BOX
balené vo VRC
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uvex silv-Air premium
Masky na ochranu dýchacích orgánov so stupňom ochrany FFP3

8765310
8775310

uvex silv-Air 5310
• misková maska filtrujúca častice na malé až stredne veľké tváre
• široká náhlavná páska po obvode hlavy zaisťuje pohodlné a bezpečné
nosenie masky
• pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa a brady zabezpečuje spoľahlivé
utesnenie pri nasadení
• integrovaný nosový klip s možnosťou flexibilného prispôsobenia
• výdychový ventil na redukovanie tepla a vlhkosti a na citeľné zníženie
odporu pri dýchaní

Č. pol.
Vyhotovenie
Farba
Objednávacia jednotka
Obsah

uvex silv-Air 5310
8765310
8775310
misková maska FFP3 NR D s ventilom – malý variant
biela
15 KS
VRC
15 KS, balené jednotlivo v BOX 3 KS, balené jednotlivo vo VRC

8765311
8775311

8765321
8775321

uvex silv-Air 5310+

uvex silv-Air 5320+

• misková maska filtrujúca častice na väčšie tváre
• široká náhlavná páska po obvode hlavy zaisťuje pohodlné a bezpečné
nosenie masky
• pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa a brady zabezpečuje spoľahlivé
utesnenie pri nasadení
• integrovaný nosový klip s možnosťou flexibilného prispôsobenia
• výdychový ventil na redukovanie tepla a vlhkosti a na citeľné zníženie
odporu pri dýchaní

• misková maska filtrujúca častice na väčšie tváre
• široká náhlavná páska po obvode hlavy zaisťuje pohodlné a bezpečné
nosenie masky
• prídavný filter s aktívnym uhlím proti zápachom, plynom a výparom pod
limitnou hodnotou
• pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa a brady zabezpečuje spoľahlivé
utesnenie pri nasadení
• integrovaný nosový klip s možnosťou flexibilného prispôsobenia
• výdychový ventil na redukovanie tepla a vlhkosti a na citeľné zníženie
odporu pri dýchaní

Č. pol.
Vyhotovenie
Farba
Objednávacia jednotka
Obsah
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uvex silv-Air 5310+
8765311
8775311
misková maska FFP3 NR D s ventilom – veľký variant
biela
15 KS
VRC
15 KS, balené jednotlivo v BOX
3 KS, balené jednotlivo vo VRC

uvex silv-Air 5320+
8765321
8775321
misková maska FFP3 NR D s ventilom a karbónom – veľký variant
sivá
15 KS
VRC
15 KS, balené jednotlivo v BOX
3 KS, balené jednotlivo vo VRC

uvex silv-Air e+p
Masky na ochranu dýchacích orgánov

uvex silv-Air e
FFP 1

FFP 2

FFP 3

Skladacie masky

Miskové masky

7212 NR D

7232 R D

7233 R D

7312 R D

7317 R D

7333 R D

7330 R D

uvex silv-Air p
FFP 1

FFP 2

FFP 3

Skladacie masky

Miskové masky

Skladacie masky

Miskové masky

8103 NR D

7100 NR D

8203 NR D

7200 NR D

8113 NR D

7110 NR D

8213 NR D

7210 NR D

S karbónom
7220 NR D

Skladacie masky

Miskové masky

8313 NR D

7310 R D

S karbónom
7320 R D
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uvex silv-Air e
Vysokoúčinné masky na ochranu dýchacích orgánov FFP2 a FFP3

2

6

4
5

3

• vysokoúčinná maska na ochranu dýchacích orgánov – perfektná ochrana pri
maximálnom komforte nosenia
• kombinácia vysokokvalitného filtračného
materiálu a zväčšenej filtračnej plochy
citeľne znižuje odpor pri dýchaní.
• prídavné vdychovacie ventily sa navyše
starajú o chladnú klímu v maske (chladiaci
účinok)
• 3D geometria nosa na ideálne utesnenie
• upraviteľná textilná náhlavná páska na
individuálne a komfortné nosenie
• integrovaný tesniaci lem ponúka mimoriadne vysoký komfort

1

1
Dĺžkovo nastaviteľná náhlavná páska
na optimálnu úpravu

4
Výrez na nos: zaisťuje ideálne utesnenie pre takmer každý tvar nosa
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2
Presné vytvarovanie nosa na ideálne
utesnenie

5
Vysokokvalitný vrchný materiál
silv-Air pomáha dosiahnuť optimálne
hodnoty dýchania

3
Veľké vdychovacie ventily umožňujú
veľmi nízky odpor pri vdychovaní

6
Flexibilné 4-bodové upevnenie
náhlavných pások na ich komfortné
vedenie.

uvex silv-Air e
Vysokoúčinné masky na ochranu dýchacích orgánov FFP2 a FFP3

8707233
8707333

8707232
8707330

uvex silv-Air High-Performance –
nové dimenzie ochrany dýchacích orgánov

uvex silv-Air High-Performance – perfektná
ochrana pri maximálnom komforte nosenia

• misková maska filtrujúca častice s výdychovým ventilom a vdychovacími ventilmi
• vysokovýkonný systém climazone s troma komorami zabezpečuje
príjemnú, chladnú klímu pod maskou
• flexibilná textilná náhlavná páska s tylovým klipom na individuálnu
úpravu
• výdychový ventil na zníženie odporu pri vydychovaní, ako aj tepla
a vlhkosti vnútri masky
• dva dodatočné filtre s vdychovacími ventilmi zaisťujú nízky dychový
odpor a vyššiu mieru pohodlia vďaka ľahšej výmene vzduchu
• veľmi mäkký tesniaci lem po celom obvode zabezpečuje optimálne
pohodlie pri nosení a spoľahlivé tesné dosadnutie pri nasadení
• 3D tvarovanie v oblasti nosa v kombinácii s tesniacim lemom zaisťuje
ideálne tesné dosadnutie pri nasadení pri takmer každom tvare nosa

• misková maska filtrujúca častice s výdychovým ventilom a vdychovacími ventilmi
• vysokovýkonný systém climazone s troma komorami zabezpečuje
príjemnú, chladnú klímu pod maskou
• štvorbodové upevnenie náhlavnej pásky zaisťuje pohodlné, individuálne
a bezpečné nasadenie masky
• integrovaný nosový klip s možnosťou flexibilného prispôsobenia
• výdychový ventil na zníženie odporu pri vydychovaní, ako aj tepla
a vlhkosti vnútri masky
• dva dodatočné filtre s vdychovacími ventilmi zaisťujú nízky dychový
odpor a vyššiu mieru pohodlia vďaka ľahšej výmene vzduchu
• veľmi mäkký tesniaci lem po celom obvode zabezpečuje optimálne
pohodlie pri nosení a spoľahlivé tesné dosadnutie pri nasadení
• výrez na nos na tesniacom leme zaisťuje ideálne utesnenie pre takmer
každý tvar nosa

Č. pol.
Vyhotovenie
Farba
Objednávacia jednotka
Obsah

uvex silv-Air 7233
8707233
misková maska FFP2 R D
S ventilmi
biela
3 KS
3 KS, balené v BOX

uvex silv-Air 7333
8707333
misková maska FFP3 R D
S ventilmi
biela
3 KS
3 KS, balené v BOX

Č. pol.
Vyhotovenie
Farba
Objednávacia jednotka
Obsah

uvex silv-Air 7232
8707232
misková maska FFP2 R D
S ventilmi
striebrosivá
3 KS
3 KS, balené v BOX

uvex silv-Air 7330
8707330
misková maska FFP3 R D
S ventilmi
striebrosivá
3 KS
3 KS, balené v BOX
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uvex silv-Air e
Masky na ochranu dýchacích orgánov so stupňom ochrany FFP2 a FFP3

8707317
8707318

8707312

8707212

uvex silv-Air 7317

uvex silv-Air 7312

uvex silv-Air 7212

• misková maska filtrujúca častice s výdychovým ventilom
• hrany z mäkkého materiálu zvyšujú pohodlie
pri nosení
• veľmi mäkký tesniaci lem po celom obvode
zabezpečuje optimálne pohodlie pri nosení
a spoľahlivé tesné dosadnutie pri nasadení
• bez nosového klipu (bez kovov)
• štvorbodové upevnenie náhlavnej pásky
zaisťuje pohodlné, individuálne a bezpečné
nasadenie masky
• výdychový ventil na zníženie odporu pri vydychovaní, ako aj tepla a vlhkosti vnútri masky
• extra široká textilná náhlavná páska na stabilné a komfortné nosenie masky.

• misková maska filtrujúca častice s výdychovým ventilom
• hrany z mäkkého materiálu zvyšujú pohodlie
pri nosení
• veľmi mäkký tesniaci lem po celom obvode
zabezpečuje optimálne pohodlie pri nosení
a spoľahlivé tesné dosadnutie pri nasadení
• integrovaný nosový klip s možnosťou flexibilného prispôsobenia
• štvorbodové upevnenie náhlavnej pásky
zaisťuje pohodlné, individuálne a bezpečné
nasadenie masky
• výdychový ventil na zníženie odporu pri vydychovaní, ako aj tepla a vlhkosti vnútri masky

• misková maska filtrujúca častice s výdychovým ventilom
• hrany z mäkkého materiálu zvyšujú pohodlie
pri nosení
• bezšvová náhlavná páska po obvode hlavy
zaisťuje pohodlné a bezpečné nosenie masky
• veľmi mäkký tesniaci lem po celom obvode
zabezpečuje optimálne pohodlie pri nosení
a spoľahlivé tesné dosadnutie pri nasadení
• integrovaný nosový klip s možnosťou flexibilného prispôsobenia
• výdychový ventil na zníženie odporu pri vydychovaní, ako aj tepla a vlhkosti vnútri masky

uvex silv-Air 7317
Č. pol.
Vyhotovenie
Farba
Objednávacia jednotka
Obsah

uvex silv-Air 7312
Č. pol.
Vyhotovenie
Farba
Objednávacia jednotka
Obsah

uvex silv-Air 7212
Č. pol.
Vyhotovenie
Farba
Objednávacia jednotka
Obsah

8707317
8707318
misková maska FFP3 R D s ventilom
biela
biela
BOX
KAR
5 KS
120 KS, jednotlivo
balené v BOX
balené v KAR

Anatomicky predtvarovaná oblasť nosa a nosový
mostík integrovaný vo filtračnom materiáli sa starajú o
ideálne utesnenie a maximálny komfort pri nosení.

156

8707312
misková maska FFP3 R D s ventilom
biela
5 KS
5 KS, balené v BOX

4-bodové upevnenie náhlavných pások na
komfortné vedenie pások a stabilné nosenie
masky.

8707212
misková maska FFP2 NR D s ventilom
biela
15 KS
15 KS, balené v BOX

Vysokokvalitný filtračný materiál zaručuje nízky odpor pri dýchaní. Vďaka bielemu, hladkému povrchu sú masky ideálne
aj na činnosti s najprísnejšími hygienickými podmienkami.

uvex silv-Air p
Masky na ochranu dýchacích orgánov so stupňom ochrany FFP1, FFP2 a FFP3

1

• hrany z mäkkého materiálu zvyšujú
pohodlie pri nosení
• voliteľne: výdychový ventil na redukovanie
tepla a vlhkosti
• maximálna kompatibilita s ochrannými
okuliarmi uvex vďaka optimalizovanému
dizajnu v oblasti nosa
• striebrosivý vrchný materiál uvex silv-Air
na dobrú haptiku a proti predčasnej likvidácii v dôsledku povrchového znečistenia
• modely FFP3 majú dodatočne nosový klip
a 4-bodové uchytenie náhlavnej pásky na
zaistenie maximálneho komfortu.

5
4
2

3

1

2

Všetky miskové masky uvex silv-Air
FFP1 a FFP2 sú úplne bez obsahu
kovov.

Bezšvová, flexibilná náhlavná páska
zaručuje rovnomerné rozloženie
tlaku a komfortné vedenie pásky.

3

4

Hrany z mäkkého materiálu po obvode zaisťujú pohodlnejšie nosenie.

Trojdimenzionálne optimalizovaný tvar na dobré kombinovanie s
ochrannými okuliarmi a na utesnenie
bez nosového klipu.

5
Skladaciu masku FFP2 možno voliteľne vybaviť filtrom s aktívnym uhlím
proti zápachom, plynom a výparom
pod limitnou hodnotou.
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uvex silv-Air p
Masky na ochranu dýchacích orgánov so stupňom ochrany FFP1

8707100

8707110

uvex silv-Air 7100

uvex silv-Air 7110

• misková maska filtrujúca častice
• spracovanie bez obsahu kovov
• hrany z mäkkého materiálu zvyšujú pohodlie pri nosení
• bezšvová náhlavná páska po obvode hlavy zaisťuje pohodlné
a bezpečné nosenie masky

• misková maska filtrujúca častice s výdychovým ventilom
• spracovanie bez obsahu kovov
• hrany z mäkkého materiálu zvyšujú pohodlie pri nosení
• bezšvová náhlavná páska po obvode hlavy zaisťuje pohodlné
a bezpečné nosenie masky
• výdychový ventil na zníženie odporu pri vydychovaní, ako aj tepla
a vlhkosti vnútri masky

uvex silv-Air 7100
Č. pol.
Vyhotovenie
Farba
Objednávacia jednotka
Obsah

uvex silv-Air 7110
Č. pol.
Vyhotovenie
Farba
Objednávacia jednotka
Obsah

8707100
misková maska FFP1 NR D bez ventilu
striebrosivá
20 KS
20 KS, balené v BOX

8708103

8707110
misková maska FFP1 NR D s ventilom
striebrosivá
15 KS
15 KS, balené v BOX

8708113

uvex silv-Air 8103

uvex silv-Air 8113

• misková maska filtrujúca častice
• hydrofóbna povrchová úprava materiálu
• bezšvová náhlavná páska po obvode hlavy zaisťuje pohodlné a bezpečné nosenie masky
• integrovaný nosový klip s možnosťou flexibilného prispôsobenia
• penové vrstvy v oblasti brady a nosa na optimálne utesnenie

• misková maska filtrujúca častice s výdychovým ventilom
• hydrofóbna povrchová úprava materiálu
• bezšvová náhlavná páska po obvode hlavy zaisťuje pohodlné a bezpečné nosenie masky
• integrovaný nosový mostík s možnosťou flexibilného prispôsobenia
• penové vrstvy v oblasti brady a nosa na optimálne utesnenie
• výdychový ventil na zníženie odporu pri vydychovaní, ako aj tepla
a vlhkosti vnútri masky

uvex silv-Air 8103
Č. pol.
Vyhotovenie
Farba
Objednávacia jednotka
Obsah

uvex silv-Air 8113
Č. pol.
Vyhotovenie
Farba
Objednávacia jednotka
Obsah
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8708103
misková maska FFP1 NR D bez ventilu
strieborná
20 KS
20 KS, balené jednotlivo v BOX

8708113
misková maska FFP1 NR D s ventilom
strieborná
15 KS
15 KS, balené jednotlivo v BOX

uvex silv-Air p
Masky na ochranu dýchacích orgánov so stupňom ochrany FFP2

8707200

8707210

8707220

uvex silv-Air 7200

uvex silv-Air 7210

uvex silv-Air 7220

• misková maska filtrujúca častice
• spracovanie bez obsahu kovov
• bezšvová náhlavná páska po obvode hlavy
zaisťuje pohodlné a bezpečné nosenie masky

• misková maska filtrujúca častice s výdychovým ventilom
• spracovanie bez obsahu kovov
• bezšvová náhlavná páska po obvode hlavy
zaisťuje pohodlné a bezpečné nosenie masky
• výdychový ventil na zníženie odporu pri vydychovaní, ako aj tepla a vlhkosti vnútri masky

• misková maska filtrujúca častice s výdychovým ventilom
• spracovanie bez obsahu kovov
• prídavný filter s aktívnym uhlím proti zápachom,
plynom a výparom pod limitnou hodnotou
• bezšvová náhlavná páska po obvode hlavy
zaisťuje pohodlné a bezpečné nosenie masky
• výdychový ventil na zníženie odporu pri vydychovaní, ako aj tepla a vlhkosti vnútri masky

uvex silv-Air 7200
Č. pol.
Vyhotovenie
Farba
Objednávacia jednotka
Obsah

uvex silv-Air 7210
Č. pol.
Vyhotovenie
Farba
Objednávacia jednotka
Obsah

uvex silv-Air 7220
Č. pol.
Vyhotovenie

8707200
misková maska FFP2 NR D bez ventilu
striebrosivá
20 KS
20 KS, balené v BOX

8707210
misková maska FFP2 NR D s ventilom
striebrosivá
15 KS
15 KS, balené v BOX

8708203

8708213

uvex silv-Air 8203

uvex silv-Air 8213

• misková maska filtrujúca častice
• hydrofóbna povrchová úprava materiálu
• bezšvová náhlavná páska po obvode hlavy
zaisťuje pohodlné a bezpečné nosenie masky
• integrovaný nosový klip s možnosťou flexibilného prispôsobenia
• penové vrstvy v oblasti brady a nosa na
optimálne utesnenie

• misková maska filtrujúca častice s výdychovým ventilom optimalizujúcim klímu
• hydrofóbna povrchová úprava materiálu
• bezšvová náhlavná páska po obvode hlavy
zaisťuje pohodlné a bezpečné nosenie masky
• integrovaný nosový klip s možnosťou flexibilného prispôsobenia
• penové vrstvy v oblasti brady a nosa na
optimálne utesnenie

uvex silv-Air 8203
Č. pol.
Vyhotovenie
Farba
Objednávacia jednotka
Obsah

uvex silv-Air 8213
Č. pol.
Vyhotovenie
Farba
Objednávacia jednotka
Obsah

8708203
misková maska FFP2 NR D bez ventilu
strieborná
20 KS
20 KS, balené jednotlivo v BOX

8707220
misková maska FFP2 NR D s ventilom
a karbónom
Farba
strieborná, antracitová
Objednávacia jednotka 15 KS
Obsah
15 KS, balené v BOX

8708213
misková maska FFP2 NR D s ventilom
strieborná
15 KS
15 KS, balené jednotlivo v BOX
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uvex silv-Air p
Masky na ochranu dýchacích orgánov so stupňom ochrany FFP3

8707310

8707320

uvex silv-Air 7310

uvex silv-Air 7320

• misková maska filtrujúca častice s výdychovým ventilom
• veľmi mäkký tesniaci lem po celom obvode zabezpečuje optimálne
pohodlie pri nosení a spoľahlivé tesné dosadnutie pri nasadení
• integrovaný nosový klip s možnosťou flexibilného prispôsobenia
• štvorbodové upevnenie náhlavnej pásky zaisťuje pohodlné, individuálne
a bezpečné nasadenie masky
• výdychový ventil na zníženie odporu pri vydychovaní, ako aj tepla
a vlhkosti vnútri masky

• misková maska filtrujúca častice s výdychovým ventilom
• prídavný filter s aktívnym uhlím proti zápachom, plynom a výparom pod
limitnou hodnotou
• veľmi mäkký tesniaci lem po celom obvode zabezpečuje optimálne
pohodlie pri nosení a spoľahlivé tesné dosadnutie pri nasadení
• integrovaný nosový klip s možnosťou flexibilného prispôsobenia
• štvorbodové upevnenie náhlavnej pásky zaisťuje pohodlné, individuálne
a bezpečné nasadenie masky
• výdychový ventil na zníženie odporu pri vydychovaní, ako aj tepla
a vlhkosti vnútri masky

uvex silv-Air 7310
Č. pol.
Vyhotovenie
Farba
Objednávacia jednotka
Obsah

uvex silv-Air 7320
Č. pol.
Vyhotovenie
Farba
Objednávacia jednotka
Obsah

8707310
misková maska FFP3 R D s ventilom
striebrosivá
5 KS
5 KS, balené v BOX

8708313

uvex silv-Air 8313
• misková maska filtrujúca častice s výdychovým ventilom
• hydrofóbna povrchová úprava materiálu
• štvorbodové upevnenie náhlavnej pásky zaisťuje pohodlné, individuálne
a bezpečné nasadenie masky
• integrovaný nosový klip s možnosťou flexibilného prispôsobenia
• veľmi mäkký tesniaci lem po celom obvode zabezpečuje optimálne
pohodlie pri nosení a spoľahlivé tesné dosadnutie pri nasadení
• výdychový ventil na zníženie odporu pri vydychovaní, ako aj tepla
a vlhkosti vnútri masky
uvex silv-Air 8313
Č. pol.
Vyhotovenie
Farba
Objednávacia jednotka
Obsah
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8708313
misková maska FFP3 NR D s ventilom
strieborná
15 KS
15 KS, balené jednotlivo v BOX

8707320
misková maska FFP3 R D s ventilom a karbónom
strieborná, antracitová
5 KS
5 KS, balené v BOX

uvex silv-Air c
Masky na ochranu dýchacích orgánov

uvex silv-Air c
FFP 3

Skladacie masky

FFP 2

3100 NR D

3110 NR D

3200 NR D

3210 NR D

3220 NR D
s karbónom

3310 NR D

Miskové masky

FFP 1

2100 NR D

2110 NR D

2200 NR D

2210 NR D

2220 NR D
s karbónom

2310 NR D

2312 NR D
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uvex silv-Air c
Masky na ochranu dýchacích orgánov so stupňom ochrany FFP1, FFP2 a FFP3

1
• hrany z mäkkého materiálu zvyšujú pohodlie pri nosení
• textilná náhlavná páska po obvode hlavy
na stabilné a komfortné nosenie masky.
• voliteľne: výdychový ventil na redukovanie
tepla a vlhkosti v maske
• tesniaci lem (v oblasti nosa pre FFP1 a
FFP2, po obvode pre FFP3) a nosový klip
na maximálnu ochranu a komfort
• modely FFP2 sú dostupné aj vo verzii proti
nepríjemným zápachom (2220, 3220)
• skladacie masky FFP3 sú dostupné v
dvoch veľkostiach a dodatočne sú vybavené 4-bodovým uchytením náhlavnej pásky

5
4
3

2

1
Voľne nastaviteľný nosový klip zaručuje možnosť individuálnych úprav a
maximálne utesnenie.

2
Hrany z mäkkého materiálu eliminujú
tlakové body.

4
Ventil otvárajúci sa v polohe 360° zaručuje minimálne odpory pri vydychovaní a
príjemnú klímu v maske.
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5
Polovičný tesniaci lem zlepšuje
nielen utesnenie, ale aj komfort
nosenia.

3
Náhlavná páska vedená voľne po
obvode hlavy sa dá upraviť podľa
špecifických zvyklostí pri nosení.

uvex silv-Air c
Masky na ochranu dýchacích orgánov so stupňom ochrany FFP1

8733100
8753100

8733110
8753110

uvex silv-Air 3100

uvex silv-Air 3110

• skladacia maska filtrujúca častice
• náhlavná páska po obvode hlavy a flexibilne nastaviteľný nosový klip
• pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa zabezpečuje spoľahlivé utesnenie
pri nasadení

• skladacia maska filtrujúca častice s výdychovým ventilom
• pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa zabezpečuje spoľahlivé utesnenie
pri nasadení
• náhlavná páska po obvode hlavy a flexibilne nastaviteľný nosový klip
• výdychový ventil na zníženie odporu pri vydychovaní, ako aj tepla
a vlhkosti vnútri masky

uvex silv-Air 3100
Č. pol.
Vyhotovenie
Farba
Objednávacia jednotka
Obsah

uvex silv-Air 3110
Č. pol.
Vyhotovenie
Farba
Objednávacia jednotka
Obsah

8733100
8753100
skladacia maska FFP1 NR D bez ventilu
biela
30 KS
VRC
30 KS, balené jednotlivo v BOX 3 KS, balené jednotlivo vo VRC

8733110
8753110
skladacia maska FFP1 NR D s ventilom
biela
15 KS
VRC
15 KS, balené jednotlivo v BOX
3 KS, balené jednotlivo vo VRC

8732100
8752100

8732110
8752110

uvex silv-Air 2100

uvex silv-Air 2110

• misková maska filtrujúca častice
• náhlavná páska po obvode hlavy a nosový klip zaisťujú pohodlné a bezpečné nasadenie masky
• pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa zabezpečuje spoľahlivé utesnenie pri
nasadení

• misková maska filtrujúca častice s výdychovým ventilom
• náhlavná páska po obvode hlavy a nosový klip zaisťujú pohodlné a bezpečné nasadenie masky
• pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa zabezpečuje spoľahlivé utesnenie pri
nasadení
• výdychový ventil na zníženie odporu pri vydychovaní, ako aj tepla a vlhkosti vnútri masky

uvex silv-Air 2100
Č. pol.
Vyhotovenie
Farba
Objednávacia jednotka
Obsah

uvex silv-Air 2110
Č. pol.
Vyhotovenie
Farba
Objednávacia jednotka
Obsah

8732100
8752100
misková maska FFP1 NR D bez ventilu
biela
20 KS
VRC
20 KS, balené v BOX
3 KS, balené vo VRC

8732110
8752110
misková maska FFP1 NR D s ventilom
biela
15 KS
VRC
15 KS, balené v BOX
3 KS, balené vo VRC
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uvex silv-Air c
Masky na ochranu dýchacích orgánov so stupňom ochrany FFP2

8733200
8753200

8733210
8753210

8733220

uvex silv-Air 3200

uvex silv-Air 3210

uvex silv-Air 3220

• skladacia maska filtrujúca častice
• náhlavná páska po obvode hlavy a flexibilne
nastaviteľný nosový klip
• pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa zabezpečuje spoľahlivé utesnenie pri nasadení

• skladacia maska filtrujúca častice s výdychovým ventilom
• náhlavná páska po obvode hlavy a flexibilne
nastaviteľný nosový klip
• pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa zabezpečuje spoľahlivé utesnenie pri nasadení
• výdychový ventil na zníženie odporu pri vydychovaní, ako aj tepla a vlhkosti vnútri masky

• skladacia maska filtrujúca častice s výdychovým ventilom
• prídavný filter s aktívnym uhlím proti zápachom,
plynom a výparom pod limitnou hodnotou
• náhlavná páska po obvode hlavy a flexibilne
nastaviteľný nosový klip
• pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa zabezpečuje spoľahlivé utesnenie pri nasadení
• výdychový ventil na zníženie odporu pri vydychovaní, ako aj tepla a vlhkosti vnútri masky

Č. pol.
Vyhotovenie
Farba
Objednávacia jednotka
Obsah

uvex silv-Air 3200
8733200
8753200
skladacia maska FFP2 NR D bez ventilu
biela
30 KS
VRC
30 KS, jednotlivo
3 KS, jednotlivo
balené v BOX
balené vo VRC

uvex silv-Air 3210
8733210
8753210
skladacia maska FFP2 NR D s ventilom
biela
15 KS
VRC
15 KS, jednotlivo
3 KS, jednotlivo
balené v BOX
balené vo VRC

8732200
8752200

uvex silv-Air 3220
8733220
skladacia maska FFP2 R D s ventilom a karbónom
strieborná
15 KS
15 KS, jednotlivo
balené v BOX

8732210
8752210

8732220

uvex silv-Air 2200

uvex silv-Air 2210

uvex silv-Air 2220

• misková maska filtrujúca častice
• náhlavná páska po obvode hlavy a flexibilne
nastaviteľný nosový klip zaisťujú pohodlné
a bezpečné nasadenie masky
• pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa zabezpečuje spoľahlivé utesnenie pri nasadení

• misková maska filtrujúca častice s výdychovým ventilom
• náhlavná páska po obvode hlavy a flexibilne
nastaviteľný nosový klip zaisťujú pohodlné
a bezpečné nasadenie masky
• pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa zabezpečuje spoľahlivé utesnenie pri nasadení
• výdychový ventil na zníženie odporu pri vydychovaní, ako aj tepla a vlhkosti vnútri masky

• misková maska filtrujúca častice s výdychovým ventilom
• prídavný filter s aktívnym uhlím proti zápachom,
plynom a výparom pod limitnou hodnotou
• náhlavná páska po obvode hlavy a flexibilne
nastaviteľný nosový klip zaisťujú pohodlné
a bezpečné nasadenie masky
• pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa zabezpečuje spoľahlivé utesnenie pri nasadení
• výdychový ventil na zníženie odporu pri vydychovaní, ako aj tepla a vlhkosti vnútri masky

Č. pol.
Vyhotovenie
Farba
Objednávacia jednotka
Obsah
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uvex silv-Air 2200
8732200
8752200
misková maska FFP2 NR D bez ventilu
biela
20 KS
VRC
20 KS, balené v BOX
3 KS, balené vo VRC

uvex silv-Air 2210
8732210
8752210
misková maska FFP2 NR D s ventilom
biela
15 KS
VRC
15 KS, balené v BOX
3 KS, balené vo VRC

uvex silv-Air 2220
8732220
misková maska FFP2 NR D s ventilom a karbónom
strieborná
15 KS
15 KS, balené v BOX

uvex silv-Air c
Masky na ochranu dýchacích orgánov so stupňom ochrany FFP3

8733310
8753311

uvex silv-Air 3310
• skladacia maska filtrujúca častice s výdychovým ventilom
• nastaviteľná náhlavná páska a flexibilne
nastaviteľný nosový klip zaisťujú pohodlné
a bezpečné nasadenie masky
• pohodlný tesniaci lem po obvode na spoľahlivé utesnenie
• výdychový ventil na zníženie odporu pri vydychovaní, ako aj tepla a vlhkosti vnútri masky

uvex silv-Air 3310
Č. pol.
Vyhotovenie
Farba
Objednávacia jednotka
Obsah

8733310
8753311
skladacia maska FFP3 NR D s ventilom
biela
15 KS
VRC
15 KS, jednotlivo
2 KS, jednotlivo
balené v BOX
balené vo VRC

8732310
8752311

8732312
8752312

uvex silv-Air 2310

uvex silv-Air 2312

• misková maska filtrujúca častice s výdychovým ventilom na väčšie tváre
• švorbodové upevnenie náhlavnej pásky
a nosový klip s možnosťou flexibilného
prispôsobenia zaisťujú pohodlné a bezpečné
nasadenie masky
• veľmi mäkký tesniaci lem po obvode zabezpečuje optimálny pocit pri nosení a spoľahlivé
tesné dosadnutie pri nasadení
• výdychový ventil na zníženie odporu pri vydychovaní, ako aj tepla a vlhkosti vnútri masky

• misková maska filtrujúca častice s výdychovým ventilom – ergonomicky upravená na
menšie až stredne veľké tváre
• švorbodové upevnenie náhlavnej pásky
a nosový klip s možnosťou flexibilného
prispôsobenia zaisťujú pohodlné a bezpečné
nasadenie masky
• veľmi mäkký tesniaci lem po obvode zabezpečuje optimálny pocit pri nosení a spoľahlivé
tesné dosadnutie pri nasadení
• výdychový ventil na zníženie odporu pri vydychovaní, ako aj tepla a vlhkosti vnútri masky

Č. pol.
Vyhotovenie
Farba
Objednávacia jednotka
Obsah

uvex silv-Air 2310
8732310
8752311
misková maska FFP3 NR D s ventilom – veľký variant
biela
15 KS
VRC
15 KS, balené v BOX
2 KS, balené vo VRC

uvex silv-Air 2312
8732312
8752312
misková maska FFP3 NR D s ventilom – malý variant
biela
15 KS
VRC
15 KS, balené v BOX
2 KS, balené vo VRC
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Ochrana dýchacích orgánov uvex silv-Air
Stručný prehľad vlastností výrobku
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Výdychový ventil 360° zaisťuje citeľné zníženie
odporu pri vydychovaní, ako aj tepla a vlhkosti vnútri
masky.

Masky sú balené jednotlivo a zodpovedajú
najprísnejším hygienickým nárokom.

Pohodlný tesniaci lem po celom obvode
Mäkký tesniaci lem zaisťuje bezpečné, pohodlné
a tesné dosadnutie.

S obsahom karbónu
Vrstva aktívneho uhlia dodatočne zapracovaná vo
filtračnom materiáli redukuje nepríjemné zápachy.

Mäkký tesniaci lem v oblasti nosa a brady
zaisťuje bezpečné, pohodlné a tesné dosadnutie.

3D oblasť nosa zaisťuje komfortné nosenie, nízku
mieru netesnosti a zabraňuje oroseniu okuliarov bez
povrchovej úpravy.

Pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa
Mäkký tesniaci lem v oblasti nosa zaisťuje bezpečné
dosadnutie bez tlaku.

Vysokoúčinné riadenie klímy
Vďaka filtračným komorám spojeným cez vdychovacie
ventily sa maska vyznačuje mimoriadne nízkym odporom pri dýchaní. Riadenie klímy vo vysokoúčinných
maskách zaručuje maximálny komfort nosenia.

Pohodlný nosový klip
Maska je vybavená vysokokvalitným nosovým klipom,
vďaka čomu sa dá individuálne prispôsobovať.

Označenie R
Maska je otestovaná z hľadiska opätovnej
použiteľnosti a spĺňa požadované výkonnostné znaky
aj na použitie v druhej pracovnej zmene.

Bez obsahu kovov
Maska neobsahuje žiadne kovy a je vyrobená
z materiálov, ktoré vôbec nedráždia pokožku.

Označenie NR
Masky neumožňujú opätovné použitie, a preto by sa
mali po konci pracovnej zmeny likvidovať.

4-bodové upevnenie náhlavnej pásky umožňuje
individuálne a stabilné nosenie s možnosťou úpravy
podľa potrieb používateľa.

Označenie D
Maska absolvovala dodatočnú skúšku dolomitovým
prachom a vďaka tomu ponúka najoptimálnejšie
dýchanie aj pri vysokej prašnosti a dlhom používaní.

uvex silv-Air
Rýchly prehľad
Obsah

Vonkajší kartón,
množstvo v KS

Čistiaci sprej

1 sprej (360 ml)

100

uvex silv-Air 7100

Misková maska FFP1 bez ventilu

20 kusov

180

158

uvex silv-Air 7110

Misková maska FFP1 s ventilom

15 kusov

135

158

8707200

uvex silv-Air 7200

Misková maska FFP2 bez ventilu

20 kusov

180

159

8707210

uvex silv-Air 7210

Misková maska FFP2 s ventilom

15 kusov

135

159

8707212

uvex silv-Air 7212

Misková maska FFP2 s ventilom

15 kusov

135

156

Č. pol.

Označenie

Typ

8701011

uvex clear

8707100
8707110

Vlastnosti
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8707220

uvex silv-Air 7220 s karbónom

Misková maska FFP2 s ventilom

15 kusov

135

159

8707232

uvex silv-Air 7232 High-Performance

Misková maska FFP2 s trojkomorovým systémom

3 kusy

36

155

8707233

uvex silv-Air 7233 High-Performance

Misková maska FFP2 s trojkomorovým systémom

3 kusy

36

155

8707310

uvex silv-Air 7310

Misková maska FFP3 s ventilom

5 kusov

60

160

8707312

uvex silv-Air 7312

Misková maska FFP3 s ventilom

5 kusov

60

156

8707317

uvex silv-Air 7317

Misková maska FFP3 s ventilom

5 kusov

60

156

8707318

uvex silv-Air 7318

Misková maska FFP3 s ventilom

120 kusov

120

156

8707320

uvex silv-Air 7320 s karbónom

Misková maska FFP3 s ventilom

5 kusov

60

160

8707330

uvex silv-Air 7330 High-Performance

Misková maska FFP3 s trojkomorovým systémom

3 kusy

36

155

8707333

uvex silv-Air 7333 High-Performance

Misková maska FFP3 s trojkomorovým systémom

3 kusy

36

155

8708103

uvex silv-Air 8103

Skladacia maska FFP1 bez ventilu

20 kusov

480

158

8708113

uvex silv-Air 8113

Skladacia maska FFP1 s ventilom

15 kusov

360

158

8708203

uvex silv-Air 8203

Skladacia maska FFP2 bez ventilu

20 kusov

480

159

8708213

uvex silv-Air 8213

Skladacia maska FFP2 s ventilom

15 kusov

360

159

8708313

uvex silv-Air 8313

Skladacia maska FFP3 s ventilom

15 kusov

360

160

8732100

uvex silv-Air 2100

Misková maska FFP1 bez ventilu

20 kusov

240

163

8752100

uvex silv-Air 2100

Misková maska FFP1 bez ventilu

3 kusy

60

163

8732110

uvex silv-Air 2110

Misková maska FFP1 s ventilom

15 kusov

180

163

8752110

uvex silv-Air 2110

Misková maska FFP1 s ventilom

3 kusy

60

163

8732200

uvex silv-Air 2200

Misková maska FFP2 bez ventilu

20 kusov

240

164

8752200

uvex silv-Air 2200

Misková maska FFP2 bez ventilu

3 kusy

60

164

8732210

uvex silv-Air 2210

Misková maska FFP2 s ventilom

15 kusov

180

164

8752210

uvex silv-Air 2210

Misková maska FFP2 s ventilom

3 kusy

60

164

8732220

uvex silv-Air 2220 s karbónom

Misková maska FFP2 s ventilom

15 kusov

180

164

8732310

uvex silv-Air 2310

Misková maska FFP3 s ventilom

15 kusov

180

165

8752311

uvex silv-Air 2310

Misková maska FFP3 s ventilom

2 kusy

20

165

8732312

uvex silv-Air 2312

Misková maska FFP3 s ventilom

15 kusov

180

165

8752312

uvex silv-Air 2312

Misková maska FFP3 s ventilom

2 kusy

20

165

8733100

uvex silv-Air 3100

Skladacia maska FFP1 bez ventilu

30 kusov

360

163

8753100

uvex silv-Air 3100

Skladacia maska FFP1 bez ventilu

3 kusy

60

163

8733110

uvex silv-Air 3110

Skladacia maska FFP1 s ventilom

15 kusov

180

163

8753110

uvex silv-Air 3110

Skladacia maska FFP1 s ventilom

3 kusy

60

163
164

8733200

uvex silv-Air 3200

Skladacia maska FFP2 bez ventilu

30 kusov

360

8753200

uvex silv-Air 3200

Skladacia maska FFP2 bez ventilu

3 kusy

60

164

8733210

uvex silv-Air 3210

Skladacia maska FFP2 s ventilom

15 kusov

180

164

8753210

uvex silv-Air 3210

Skladacia maska FFP2 s ventilom

3 kusy

60

164

8733220

uvex silv-Air 3220 s karbónom

Skladacia maska FFP2 s ventilom

15 kusov

180

164

8733310

uvex silv-Air 3310

Skladacia maska FFP3 s ventilom

15 kusov

180

165

8753311

uvex silv-Air 3310

Skladacia maska FFP3 s ventilom

2 kusy

60

165

8765100

uvex silv-Air 5100

Skladacia maska FFP1 bez ventilu

30 kusov

480

150

8775100

uvex silv-Air 5100

Skladacia maska FFP1 bez ventilu

3 kusy

60

150
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uvex silv-Air
Rýchly prehľad
Č. pol.

Označenie

Typ

8765101

uvex silv-Air 5100+

Skladacia maska FFP1 bez ventilu

Vlastnosti

Obsah

Vonkajší kartón,
množstvo v KS

30 kusov

480
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8775101

uvex silv-Air 5100+

Skladacia maska FFP1 bez ventilu

3 kusy

60

150

8765110

uvex silv-Air 5110

Skladacia maska FFP1 s ventilom

15 kusov

240

150

8775110

uvex silv-Air 5110

Skladacia maska FFP1 s ventilom

3 kusy

60

150

8765111

uvex silv-Air 5110+

Skladacia maska FFP1 s ventilom

15 kusov

240

150

8775111

uvex silv-Air 5110+

Skladacia maska FFP1 s ventilom

3 kusy

60

150

8765200

uvex silv-Air 5200

Skladacia maska FFP2 bez ventilu

30 kusov

480

151

8775200

uvex silv-Air 5200

Skladacia maska FFP2 bez ventilu

3 kusy

60

151

8765201

uvex silv-Air 5200+

Skladacia maska FFP2 bez ventilu

30 kusov

480

151

8775201

uvex silv-Air 5200+

Skladacia maska FFP2 bez ventilu

3 kusy

60

151

8765210

uvex silv-Air 5210

Skladacia maska FFP2 s ventilom

15 kusov

240

151

8775210

uvex silv-Air 5210

Skladacia maska FFP2 s ventilom

3 kusy

60

151

8765211

uvex silv-Air 5210+

Skladacia maska FFP2 s ventilom

15 kusov

240

151

8775211

uvex silv-Air 5210+

Skladacia maska FFP2 s ventilom

3 kusy

60

151

8765221

uvex silv-Air 5220+ s karbónom

Skladacia maska FFP2 s ventilom

15 kusov

240

151

8775221

uvex silv-Air 5220+ s karbónom

Skladacia maska FFP2 s ventilom

3 kusy

60

151

8765310

uvex silv-Air 5310

Skladacia maska FFP3 s ventilom

15 kusov

240

152

8775310

uvex silv-Air 5310

Skladacia maska FFP3 s ventilom

3 kusy

60

152

8765311

uvex silv-Air 5310+

Skladacia maska FFP3 s ventilom

15 kusov

240

152

8775311

uvex silv-Air 5310+

Skladacia maska FFP3 s ventilom

3 kusy

60

152

8765321

uvex silv-Air 5320+ s karbónom

Skladacia maska FFP3 s ventilom

15 kusov

240

152

8775321

uvex silv-Air 5320+ s karbónom

Skladacia maska FFP3 s ventilom

3 kusy

60

152

168

