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1730 FFP3 NR
Фильтрующая полумаска 
Фільтруюча напівмаска

Фильтрующие полумаски Climax были 
разработаны для эффективного удержания 
частиц пыли в суспензии, тумане и дыме. Они 
очень легкие, удобные и предлагают очень 
низкое сопротивление дыханию. В 
соответствии с их эффективностью они 
классифицируются по трем уровням защиты: 
FFP1, FFP2 и FFP3 (лицевая часть с 
фильтрацией FFP). Область использования 
полумаски 1730 FFP3 NR: Шлифовка, резка, 
сверление дерева, нержавеющей стали, 
краски, лака и коррозии, стойкие краски. 
Лакирование краской на основе 
растворителя, контакт с бактериями и 
вирусами. Удаление асбеста.

Характеристики
Характеристики

Описание
Опис

Фільтруючі напівмаски Climax були 
розроблені для ефективного утримання 
часток пилу в суспензії, тумані і димі. Вони 
дуже легкі, зручні і пропонують дуже низький 
опір диханню. Відповідно до їх ефективністю 
вони класифікуються за трьома рівнями 
захисту: FFP1, FFP2 і FFP3 (лицьова частина з 
фільтрацією FFP). Область використання 
напівмаски 1730 FFP3 NR: Шліфування, 
різання, свердління дерева, нержавіючої 
сталі, фарби, лаку і корозії, стійкі фарби. 
Лакування фарбою на основі розчинника, 
контакт з бактеріями і вірусами. Видалення 
азбесту.

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

Випускний клапан:
пропонує більший комфорт під 
час робочого дня у вологих 
умовах та / або там, де швидкість 
роботи висока.

Синтетические регулировочные ленты  
Не содержат материалов из натурального 
каучука (латекса). Безворсовое, одиночное 
кольцо.

Синтетичні смуги для регулювання 
Не містять матеріалів з натурального 
каучуку (латекс). Бездротові, єдине 
кільце.

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

Регульований затискач для носа
Легко налаштовується, щоб 
забезпечити максимальний захист 
протягом дня.

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

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



1730 FFP3 NR 
Фильтрующая полумаска 
Фільтруюча напівмаска

Тесты / Сертификация CE 
Тести / CE сертифікація

Максимальный уровень использования: 50 х TLV

Защита: нетоксичные, средне-малотоксичные и 
высокотоксичные твердые и жидкие аэрозоли 
(например, масляный туман).

Упаковка: блистер 3 шт. / 12 шт. 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: маска  ограничивается только использованием одной рабочей сменой 
NR: маска  обмежується тільки використанням однією робочою зміною

Маска устойчива к засорению во время 
(испытание доломитовой пыли) повышения 
комфорта использования.
Маска стійка до забивання в часі (випробування 
доломітовим пилом), покращуючи комфорт 
використання

Европейский стандарт
Європейський стандарт

Сопротивление постоянного вдыхаемого потока: 
Опір постійного вдихуваного потоку: Удовлетворительно / Задовільно

Содержание CO2 во вдыхаемом воздухе: 
Зміст CO2 у вдихуваному повітрі:

Удовлетворительно / Задовільно

Сопротивление вдоха: 
Опір вдиху:

Удовлетворительно / Задовільно 
Удовлетворительно / Задовільно 
Удовлетворительно / Задовільно

30 л / мин; хв
95 л / мин; хв
160 л / мин; хв

Максимальний рівень використання: 50 x TLV

Захист: Нетоксичні, середньонизькі токсичні 
та високотоксичні тверді та рідкі аерозолі 
(наприклад, масляні тумани). 

Упаковка: Блістер 3 шт. / 12 шт. Коробка.

Уполномоченный орган по обеспечению контроля качества
Уповноважений орган із забезпечення контролю якості

Идентификация производителя
Ідентифікація виробника



1730 NR
Фильтрующая полумаска 
Фільтруюча напівмаска

Предупреждения
Попередження

(044) 383-61-25; 383-61-25  |  (095) 654-98-10; (063) 837-25-99; (067) 568-11-60  |   http://s-status.com.ua  |   info@s-status.com.ua

Ограничения использования 
Обмеження використання

Использование самофильтрующих масок 
предназначено для компетентных лиц, 
которые прошли соответствующую 
подготовку или работают под надзором 
компетентного руководителя.

Сертификация CE
Норма: EN 149:2001+A1:2009
Требования по охране труда и безопасности R.D.1407/1992 
Номер контрольного органа Nº 0082

Не используйте полумаски в следующих 
ситуациях:

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

· Взрывоопасные атмосферы.
· Наличие неизвестных загрязнений.
· Присутствие газов или паров.

Тесты / Сертификация CE 
Тести / CE сертифікація

CE сертифікація
Норма:  EN 149:2001+A1:2009
Вимоги з охорони праці та безпеки R.D.1407/1992 
Номер контрольного органу: Nº0082

Не використовуйте напівмаски в наступних 
ситуаціях

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

· Вибухонебезпечні атмосфери.
· Невідомі забруднення.
· Присутність газів або парів.

Використання самофільтрующіх масок 
призначене для компетентних осіб, які 
пройшли відповідну підготовку або 
працюють під наглядом компетентного 
керівника.




