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Самофильтрующие маски Climax были 
разработаны для эффективного удержания 
частиц взвешенной пыли, тумана и паров. Они 
очень легкие, удобные и обладают очень 
низким сопротивлением дыханию. Они 
классифицируются на три уровня защиты в 
зависимости от их эффективности: FFP1, FFP2 и 
FFP3 (фильтрующая маска). Типы применения 
модели 1730 FFP3 NR - шлифовка, резка, 
сверление дерева, нержавеющей стали, краски, 
лаков и антикоррозийной краски, лакирование 
краской на основе растворителя, контакт с 
бактериями и вирусами и удаление асбеста.

Характеристики
Характеристики

Описание
Опис

Самофільтруючі маски Climax були 
розроблені для ефективного утримання 
частинок зваженого пилу, туманів і випарів. 
Вони дуже легкі, зручні і пропонують дуже 
низький опір диханню. Вони класифікуються 
на три рівні захисту за їх ефективністю: FFP1, 
FFP2 та FFP3 (Фільтруючий облицювач). Типи 
застосування моделі 1730 FFP3 NR - 
шліфування, різання, свердління деревини, 
нержавіючої сталі, фарби, лаків та 
антикорозійної фарби, лакування фарбою на 
основі розчинника, контакт з бактеріями та 
вірусами та видалення азбесту.

Клапан выдоха:
Он предлагает больший комфорт в 
течение рабочего дня во влажной 
среде и / или там, где скорость 
работы высокая. 

Клапан видиху:
Він пропонує більший комфорт 
протягом робочого дня у вологому 
середовищі і / або там, де 
швидкість роботи висока.

Синтетические регулировочные 
ленты Не содержат материалов 
из натурального каучука 
(латекса). Нет скобы, одно 
кольцо.
Синтетичні регулювальні стрічки 
Не містять матеріалів з 
натурального каучуку (латексу). 
Немає скоби, одне кільце.

Регулируемый зажим для носа
Легко настроить, чтобы 
обеспечить максимальную 
защиту в течение дня.

Регульований затиск для носа
Легко налаштувати, щоб 
забезпечити максимальний 
захист протягом дня.

Мягкий внутренний материал:
Материал обеспечивает 
большой комфорт в течение дня.

М'який внутрішній матеріал:
Матеріал забезпечує великий 
комфорт протягом дня.



1730 FFP3 NR 
Защитная полумаска 
Захисна напівмаска

Тесты / Сертификация СЕ 
Тести / Сертифікація СЕ

Максимальный уровень использования: 50 х TLV
Защита: нетоксичные, от низкой до средней 
токсичности и высокотоксичные твердые и 
жидкие аэрозоли. 
Упаковка: блистер 3 ед. / 12 ед. коробка.

Характеристики
Характеристики

Маркировка
Маркування

1730
FFP3 NR   D  -   EN 149:2001+A1:2009

0082

Артикул 
Артикул

Символ соответствия европейскому стандарту 
Символ відповідності європейському стандарту

Тип защиты
Тип захисту

NR: для одноразового использования 
NR: для одноразового використання

Маска, устойчивая к засорению во времени 
(испытание пылью Доломит), улучшающая комфорт 
использования
Маска, стійка до засмічення в часі (випробування 
пилом Доломит), що поліпшує комфорт використання

Европейский стандарт
Європейський стандарт

Постоянный вдыхаемый поток: 
Постійний вдихаємий потік:

Удовлетворительно / Задовільно

Содержание СО2 во вдыхаемом воздухе: 
Вміст СО2 у вдихуваному повітрі: Удовлетворительно / Задовільно

Стойкость к вдыханию: 
Стійкість до вдихання:

Удовлетворительно / Задовільно 
Удовлетворительно / Задовільно 
Удовлетворительно   /    Задовільно

30 л/ мин:
95 л/ мин:
160 л/ мин:

Максимальний рівень використання: 50 х TLV
Захист: нетоксичні, від низької до середньої 
токсичності і високотоксичні тверді і рідкі 
аерозолі. Упаковка: блістер 3 од. / 12 од. Box.

Номер контроля качества
Номер контролю якості

Производитель
Виробник



1730 NR
Защитная полумаска 
Захисна напівмаска

Предупреждения
Попередження

Ограничения использования 
Обмеження використання

Использование самофильтрующихся масок 
предназначено для компетентных лиц, 
которые прошли соответствующее обучение 
или используются под наблюдением 
компетентного руководителя.

Сертификация CE
Стандарты: EN 149: 2001 + A1: 2009
Требования охраны труда и техники 
безопасности по R.D. 1407/1992 Орган 
управления № 0082

Не надевайте полумаски в следующих 
ситуациях:

· Концентрация кислорода составляет менее 
19,5% (по объему)

· Взрывоопасные среды
· Наличие неизвестных загрязнений
· Присутствие газов или паров

Тесты / Сертификация CE 
Тести / Сертифікація CE

Cертифікація CE
Стандарти: EN 149: 2001 + A1: 2009
Вимоги охорони праці і техніки безпеки по R.D. 
1407/1992 Орган управління № 0082

Не надягайте напівмаски у наступних 
ситуаціях:

· Концентрація кисню менше 19,5% (за 
об'ємом)

· Вибухонебезпечні атмосфери
· Наявність невідомих забруднень
· Наявність газів або парів

Використання самофільтруючих масок 
призначено для компетентних осіб, які 
пройшли відповідну підготовку або 
використовуються під наглядом 
компетентного начальника.
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