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KOMBINACIJA ZAŠČITE IN UDOBJA
Scott Proﬁle2 je moderna polmaska z dvema ﬁltroma,
ki združuje udobje, zaščito in nizke stroške vzdrževanja,
ter nudi izjemno nizek upor pri dihanju.
Na popolnoma uravnoteženo, uporabniku prijazno
in moderno oblikovano masko Proﬁle2 lahko namestite
obsežen program zelo učinkovitih plinskih, protiprašnih
in kombiniranih ﬁltrov Scott Pro2 za zaščito dihal v
najrazličnejših okoljih uporabe.

PROFILE2 JE USTREZNA REŠITEV ZA ZAŠČITO
DIHAL PRED NEVARNIMI SNOVMI.

Izjemno udobje in prileganje
Ker je izdelana iz lahkega TPE (termoplastičnega elastomera) brez
vonja, je obrazni del maske Proﬁle2 neverjetno mehak in udoben pri
dolgotrajni uporabi.
•
Ventili širokega premera omogočajo nizek upor pri dihanju
in uporabnika znatno manj utrudijo pri delu.
•
Ne vsebuje lateksa in silikonov in zanesljivo ne povzroča
alergijskih reakcij ali draženja.
•
Naglavni trakovi in vratna zaponka udobno nosijo masko,
ne da bi se čutila napetost v trakovih.
•
Drenaža v bradni školjki omogoča dobro odvajanje potu
z obraza.

Nastavljiva opora
za uravnovešeno
namestitev.

Mehak obrazni del iz koži prijaznega
TPE za maksimalno udobje.

Zaščitna rešetka za
optimalno slišnost
govora.
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Nazaj pomaknjena
ﬁltra za ravnovesje
in boljšo vidljivost.

Kvaliteta in zaščita
Zaradi dobrega prileganja maske, so naglavni trakovi
sestavljeni iz udobne opore in vratne zaponke, ki
enakomerno porazdelita težo in preprečujeta, da bi
z premikanjem glave ovirali naleganje obraznega
tesnila.
•
Izbirate lahko med tremi velikostmi maske,
s širokim obraznim tesnilom za optimalno in
učinkovito prileganje.
•
Nastavljiva naglavna opora za prileganje
različnim oblikam glave.
•
Ščitniki ﬁltrov pred iskrenjem, pred polivanjem
s tekočinami in pred umazanijo ter ščitnik ventila
za izdih.
•
Srednja govorna membrana omogoča dobro
slišnost govora.
•
Nizka in nazaj pomaknjena ﬁltra omogočata
ravnovesje in prosto vidno polje.
Bajonetni priključek zagotavlja varno pritrditev
•
ﬁltra.

Enostavna uporaba
Zaradi intuitivnega postopka namestitve, enostavnega
prileganja in nastavitve je maska zelo sprejemljiva za
uporabnika.
•
Naglavna opora in vratni trak se enostavno
namestita in nastavita.
•
Nizkoproﬁlna oblika omogoča združljivost z
drugo osebno zaščitno opremo.
•
Enostaven mehanizem ﬁltra omogoča hiter
priklop v prvem poskusu.
•
Prozoren obrazni del je uporabniku prijazen
in omogoča hitro ugotovitev, kdaj je potrebno
čiščenje.

Nizki stroški vzdrževanja
Vložki Proﬁle2 in Pro2 so izredno ekonomični v primerjavi
z respiratorji za enkratno uporabo ali z drugimi večkratno
uporabljivimi respiratorji. Vsak vložek Pro2 dobavljamo v
kompletu s predﬁltrskim pokrovom za zaščito pred iskrenjem,
pred polivanjem s tekočinami in drugo umazanijo. Ti ščitniki
maksimalno podaljšajo življenjsko dobo vložka.
•
Minimalno število sestavnih delov maske.
•
Obsežen izbor ﬁltrov.
•
Enostavno čiščenje, kontrola in vzdrževanje.
•
Nazaj obrnjene vstopne odprtine ﬁltrov zajemajo zrak bolj
iz ozadja in stran od delovnega območja, zato je življenjska
doba ﬁltrov daljša.
•
Z vsako masko je dobavljena tudi higienska shranjevalna
vrečka za zaščito in lažje ponovno prepoznavanje uporabnika.
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Soglasja

Proﬁle2 Ready-PaksTM

CE 0121. EN 140:1998 /
EN 14387:2004 / EN 143:2000.

Ready-PaksTM (pripravljeni kompleti Proﬁle2) vsebujejo
masko in en par vložkov. Na voljo so različice P3, A1P3
in ABEK1P3. Maske lahko izbirate v vseh velikostih.
Ready-PaksTM
Art. št.

OZNAKE ZA NAROČANJE
Polmaska Proﬁle2
elikost

Art. št.

Velikost
maske

Filter

032170

S

2 x Pro2 P3

032173

M/L

2 x Pro2 P3

032176

L

2 x Pro2 P3

032181

S

2 x Pro2 A2 P3

032184

M/L

2 x Pro2 A2 P3

032187

L

2 x Pro2 A2 P3

032072

2

Proﬁle

S

032172

S

2 x Pro2 A1B1E1K1 P3

032071

Proﬁle2

M

032175

M/L

2 x Pro2 A1B1E1K1 P3

032070

2

L

032178

L

2 x Pro2 A1B1E1K1 P3

Proﬁle
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Filtri Pro2

Trdni in tekoči nevarni in radioaktivni delci,
mikroorganizmi, npr. bakterije in virusi.

Plini in hlapi organskih snovi z vreliščem nad 65 °C
(razred 1)
Plini in hlapi organskih snovi z vreliščem nad 65 °C
(razred 2 za daljše učinkovanje).
Organski, anorganski in kislinski plini in hlapi.

Organski, anorganski in kislinski plini in hlapi
ter amoniak.

Plini in hlapi organskih snovi z vreliščem nad 65 °C
(razred 1) ter trdni in tekoči nevarni delci.
Plini in hlapi organskih snovi z vreliščem nad 65 °C
(razred 2 za daljše učinkovanje) ter trdni in tekoči
nevarni delci.
Organski, anorganski in kislinski plini in hlapi
ter trdni in tekoči nevarni delci.

Organski, anorganski in kislinski plini in hlapi,
amoniak ter trdni in tekoči nevarni delci

Za dodatne informacije se obrnite na:
UK (Združeno kraljestvo):
Scott Health & Safety Ltd
Pimbo Road, West Pimbo
Skelmersdale, Lancashire
WN8 9R, England
Storitve za kupce:
Tel.: +44 (0)1695 711711
Faks: +44 (0)1695 711772
scottint.uk@tycoint.com
www.scottint.com

Distributer:

V skladu z našo politiko stalnega izboljševanja proizvodov se dobavljena oprema lahko
razlikuje od opreme, navedene v tej speciﬁkaciji.

865.028.14/A Portuguese – 2016082

Finska:
Scott Health & Safety Oy
P.O.BOX 501
FI-65101 Vaasa, Finland
Tel.: +358 (0) 6 3244 511
Storitve za kupce:
+358 (0)6 3244 543 ali -544
Faks: +358 (0) 6 3244 591
ﬁn-sales@tycoint.com
www.scottsafety.com

