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RESPIRÁTORY
RESPIRÁTOR
R

AP1085

MOQ 1 50 1000

MATERIÁL: polypropylen
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BARVA:

AP311

MOQ 1 20 400

AP321

MOQ 1 12 240

MATERIÁL: SMS textilie, polypropylen,
guma

MATERIÁL: SMS textilie, polypropylen,
guma
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NORMA: EN 149
FILTRAČNÍ TŘÍDA: FFP1
BARVA:

NORMA: EN 149
FILTRAČNÍ TŘÍDA: FFP1
BARVA:

AP521

MOQ 1 12 240

AP312

MOQ 1 12 240

AP322

MOQ 1 12 240

MATERIÁL: SMS textilie, polypropylen,
guma

MATERIÁL: SMS textilie, polypropylen,
guma

MATERIÁL: SMS textilie, polypropylen,
guma
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NORMA: EN 149
FILTRAČNÍ TŘÍDA: FFP1
BARVA:

NORMA: EN 149
FILTRAČNÍ TŘÍDA: FFP2
BARVA:

NORMA: EN 149
FILTRAČNÍ TŘÍDA: FFP2
BARVA:

F7011
bílá

∙ polypropylenová tvarovaná rouška
bez ventilku
∙ 140 g/m²
∙ pro práci v prašném prostředí

filtrační třídy viz str. 527

F7007
bílo-žlutá

∙ skládaný respirátor
s polypropylenovým ﬁltračním
médiem
∙ funguje na bázi elektrostatiky
∙ vnější a vnitřní vrstva z SMS textilie/
polypropylenu
∙ nosní svorka a dvojitý upínací systém
z přírodní gumy zajišťují vynikající
těsnost
∙ měkká nosní pěna

F7006
bílo-žlutá

∙ skládaný respirátor s výdechovým
ventilkem s polypropylenovým
ﬁltračním médiem
∙ funguje na bázi elektrostatiky
∙ vnější a vnitřní vrstva z SMS textilie/
polypropylenu
∙ nosní svorka a dvojitý upínací systém
z přírodní gumy zajišťují vynikající
těsnost
∙ měkká nosní pěna

www.ardon.cz

F7004

F7009

bílo-žlutá

bílo-modrá

∙ respirátor mušlového tvaru s výdechovým
ventilkem, filtrační médium z polypropylenu
∙ funguje na bázi elektrostatiky, vnější vrstva
z SMS textilie/polypropylenu, vnitřní vrstva
z polyesteru, nosní svorka a dvojitý upínací
systém z přírodní gumy zajišťují vynikající
těsnost, měkká nosní pěna

∙ skládaný respirátor s polypropylenovým
ﬁltračním médiem
∙ funguje na bázi elektrostatiky, vnější vrstva
z SMS textilie/polypropylenu, vnitřní vrstva
z polyesteru, nosní svorka a dvojitý upínací
systém z přírodní gumy zajišťují vynikající
těsnost, měkká nosní pěna

F7008
bílo-modrá

∙ skládaný respirátor s výdechovým
ventilkem s polypropylenovým ﬁltračním
médiem
∙ funguje na bázi elektrostatiky, vnější vrstva
z SMS textilie/polypropylenu, vnitřní vrstva
z polyesteru, nosní svorka a dvojitý upínací
systém z přírodní gumy zajišťují vynikající
těsnost, měkká nosní pěna
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RESPIRÁTORY

AP522C

MOQ 1 12 240

AP522

MOQ 1 12 240

MATERIÁL: SMS textilie, polypropylen,
guma

MATERIÁL: SMS textilie, polypropylen,
guma
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NORMA: EN 149
FILTRAČNÍ TŘÍDA: FFP2
BARVA:

NORMA: EN 149
FILTRAČNÍ TŘÍDA: FFP2
BARVA:

AP623
SHIELD

MOQ 1

5

60

MATERIÁL: SMS textilie, polypropylen,
guma
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NORMA: EN 149
FILTRAČNÍ TŘÍDA: FFP3
BARVA:

V mnoha průmyslových
h odvětvích představuje kontaminace výrobku
bku cizími předměty
vždy vážné riziko. Zůstanou-li
anou-li cizí předměty
během výrobního procesu
esu neodhaleny, mohou způsobit poškození
ní výrobních zařízení
či újmu na zdraví spotřebitelům,
ebitelům, kteří se nechtěně dostali do styku se znečišťující látkou.
Jedinou účinnou prevencí
ncí před kontaminací
cizími tělesy je začlenění detekovatelných
produktů do výrobního procesu.

Výrobky Detectamet® jsou
bezpečné

CHEF

Výrobky Detectamet® jsou navrženy tak, aby
byly v potravinách nejen snadno zjistitelné, ale
především bezpečné a zdravotně nezávadné.

MATERIÁL: SMS textilie, polypropylen

MATERIÁL: SMS textilie, polypropylen
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NORMA: EN 149
FILTRAČNÍ TŘÍDA: FFP2
BARVA:

NORMA: EN 149
FILTRAČNÍ TŘÍDA: FFP3
BARVA:

Výhody:
F7010

F7005

šedo-modrá

bílo-modrá

∙ respirátor mušlového tvaru
s výdechovým ventilkem
∙ uhlíkový ﬁltr proti organickým parám
∙ ﬁltrační médium z polypropylenu
funguje na bázi elektrostatiky
∙ vnější vrstva z SMS textilie/
polypropylenu, vnitřní vrstva
z polyesteru
∙ nosní svorka a dvojitý upínací systém
z přírodní gumy zajišťují vynikající
těsnost, měkká nosní pěna

∙ respirátor mušlového tvaru s výdechovým
ventilkem, ﬁltrační médium z polypropylenu, funguje na bázi elektrostatiky
∙ vnější vrstva z SMS textilie/
polypropylenu, vnitřní vrstva
z polyesteru
∙ nosní svorka a dvojitý upínací systém
z přírodní gumy zajišťují vynikající
těsnost, měkká nosní pěna

F7013
bílo-červená

∙ respirátor mušlového tvaru s výdechovým
ventilkem, ﬁltrační médium z polypropylenu, funguje na bázi elektrostatiky
∙ vnější vrstva z SMS textilie/
polypropylenu, vnitřní vrstva
z polyesteru
∙ nosní svorka a dvojitý upínací systém
z přírodní gumy zajišťují vynikající
těsnost, měkká nosní pěna

www.ardon.cz

şUHVSLUÆWRU\ĉDG\'HWHFWDPHW® jsou
zjistitelné buď detektorem kovu a RTG
systémy nebo jsou vizuálně detekovatelné
şYčHFKQ\ÑÆVWLMHGQRKRYĤURENXMVRX
potencionálně zjistitelné díky podílu
kovových magnetických stopových
prvků, které jsou přítomny ve většině
případů v celé ploše výrobku
şVLJQDOL]DÑQèPRGUÆEDUYD
J

MOQ 1 10 100

ROYAL

MOQ 1

5

60

použití:

F7014
modrá

F7015

speciálně navržený pro
použití při manipulaci
s moukou, kávou, kořením
a sušenými potravinami

modrá

∙ detekovatelný respirátor splňuje rámcové směrnice EN 1935/2004 pro kontakt
s potravinami, bez kovových částí – sponek, všechny plastové části detekovatelné
detektorem kovu, jasně modrá barva pro vizuální detekci, nízký dýchací odpor,
pohodlné nošení, nastavitelné upínání, redukuje mlžení brýlí, patent č. 12063871

72 / 73

RESPIRÁTORY

AURA 9310+ MOQ

1 20

240

AURA 9312+ MOQ

1 10

120

AURA 9320+ MOQ

1 20

240

MATERIÁL: SMS textilie, polypropylen

MATERIÁL: SMS textilie, polypropylen

MATERIÁL: SMS textilie, polypropylen
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NORMA: EN 149
FILTRAČNÍ TŘÍDA: FFP1
BARVA:

NORMA: EN 149
FILTRAČNÍ TŘÍDA: FFP1
BARVA:

F1024

F1025

bílo-žlutá

bílo-žlutá

∙ inovativní skládaný třípanelový respirátor
∙ embosovaný nosní panel redukuje
zamlžování brýlí
∙ velmi nízký odpor při dýchání
∙ přizpůsobí se všem tvarům obličeje

∙
∙
∙
∙

skládaný třípanelový respirátor
embosovaný nosní panel redukuje
zamlžování brýlí
velmi nízký odpor při dýchání
3M™ Cool Flow ventilek efektivně
zamezuje teplu a vlhkosti vznikajícím
při dýchání, poskytuje chladnější
klima a pohodlnější nošení

NORMA: EN 149
FILTRAČNÍ TŘÍDA: FFP2
BARVA:

F1026
bílo-modrá

∙ skládaný třípanelový respirátor
∙ embosovaný nosní panel redukuje
zamlžování brýlí
∙ velmi nízký odpor při dýchání

www.ardon.cz

VFLEX 9152

MOQ 1 20 400

AURA 9322+ MOQ

1 10

120

AURA 9422+ MOQ

1 10

120

MATERIÁL: SMS textilie, polypropylen

MATERIÁL: SMS textilie, polypropylen

MATERIÁL: SMS textilie, polypropylen
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NORMA: EN 149
FILTRAČNÍ TŘÍDA: FFP2
BARVA:

NORMA: EN 149
FILTRAČNÍ TŘÍDA: FFP2
BARVA:

NORMA: EN 149
FILTRAČNÍ TŘÍDA: FFP2
BARVA:

F1099

F1099/S

bílá
vel. M/L

bílá
vel. S

∙ skládaný respirátor
∙ hlavní díly ve tvaru V se přizpůsobují
pohybům Vašich úst a přinášejí více
komfortu při mluvení
∙ embosovaný nosní panel pomáhá
udržet tvar respirátoru a jeho
vzdálenost od úst, vytváří pocit
volného prostoru pro dýchání
∙ tvarovatelná nosní svorka zaručuje
výborné utěsnění
∙ příjemný vnitřní materiál

F1027
bílo-modrá

∙ skládaný třípanelový respirátor
∙ 3M™ Cool Flow ventilek efektivně
zamezuje teplu a vlhkosti vznikajícím
při dýchání, poskytuje chladnější
klima
∙ embosovaný nosní panel redukuje
zamlžování brýlí
∙ velmi nízký odpor při dýchání

F1109
modrá

∙ skládaný třípanelový respirátor 3M™ Cool
Flow ventilek efektivně zamezuje teplu
a vlhkosti vznikajícím při dýchání, poskytuje
chladnější klima, tvarová stálost umožňuje
použití v teplém a vlhkém prostředí
∙ nosní panel se přizpůsobí konturám
nosu a obličeje a poskytuje široké
pole vidění - umožňuje použití
s ochrannými brýlemi, integrovaná nosní
svorka ve vrstvách respirátoru snižuje
riziko jeho porušení, ideální pro potravinářský a farmaceutický průmysl
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RESPIRÁTORY/POLOMASKY
RESPIRÁ

AURA 9332+

MOQ 1 10 120

AURA 9432+

MOQ 1 10 120

MATERIÁL: polypropylen

MATERIÁL: polypropylen
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NORMA: EN 149
FILTRAČNÍ TŘÍDA: FFP3
BARVA:

NORMA: EN 149
FILTRAČNÍ TŘÍDA: FFP3
BARVA:

∙
∙
∙
∙

F1028

F1108

bílo-červená

modro-červená

skládaný třípanelový respirátor
embosovaný nosní panel redukuje zamlžování brýlí
velmi nízký odpor při dýchání
3M™ Cool Flow ventilek efektivně zamezuje teplu
a vlhkosti vznikajícím při dýchání, poskytuje chladnější
prostředí a pohodlnější nošení

filtrační třídy viz str. 527

4251

∙ skládaný třípanelový respirátor
∙ tvarová stálost umožňuje použití v teplém a vlhkém
prostředí
∙ tvarovaný nosní panel se přizpůsobí konturám nosu
a obličeje a poskytuje široké pole vidění, umožňuje
použití s ochrannými brýlemi
∙ integrovaná nosní svorka ve vrstvách respirátoru snižuje
riziko jeho porušení
∙ 3M™ Cool Flow ventilek efektivně zamezuje teplu
a vlhkosti vznikajícím při dýchání, poskytuje chladnější
prostředí a pohodlnější nošení
∙ ideální pro potravinářský a farmaceutický průmysl
∙ přizpůsobí se všem tvarům a velikostem obličeje

www.ardon.cz

MOQ 1 10

4255

MOQ 1 10

MATERIÁL: měkký hypoalergenní
elastomer

MATERIÁL: měkký hypoalergenní
elastomer
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NORMA: EN 405
STUPEŇ OCHRANY: A1P2
BARVA:

NORMA: EN 405
STUPEŇ OCHRANY: A2P3
BARVA:

F2003

F2004

bílo-modrá

bílo-modrá

∙ polomaska s integrovanou kombinací ﬁltru proti parám a plynům a ﬁltru na pevné částice,
dva velké uhlíkové ﬁltry pro dosažení dlouhé životnosti a nízkého odporu dýchání
v kombinaci s částicovým ﬁltrem, bezúdržbové, žádné náhradní díly, ﬁltry nelze měnit
∙ velmi pohodlné zajištění stabilního přilnutí k hlavě pomocí nastavitelné náhlavní pásky,
zvlášť vhodné pro použití při nástřiku barev
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POLOMASKY

nabídka filtrů od str.

6*00

MOQ 1

8

65**

MOQ 1 10

650*QL

84

MOQ 1 10

75**

MOQ 1 10

MATERIÁL: elastomer

MATERIÁL: silikon

MATERIÁL: silikon

MATERIÁL: eudermický silikon
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NORMA: EN 140:1998
STUPEŇ OCHRANY: dle zvoleného ﬁltru
BARVA:

NORMA: EN 140:1998
STUPEŇ OCHRANY: dle zvoleného ﬁltru
BARVA:

NORMA: EN 166
STUPEŇ OCHRANY: dle zvoleného ﬁltru
BARVA:

NORMA: EN 140:1998
STUPEŇ OCHRANY: dle zvoleného ﬁltru
BARVA:

F2006/S 6100 F2006/M 6200 F2006/L 6300

F2030/S 6501 F2030/M 6502 F2030/L 6503

F2031/S 6501QL F2031/M 6502QL F2031/L 6503QL

šedo-červená
vel. S

šedo-modrá
vel. S

modrá
vel. S

šedo-červená
vel. M

šedo-červená
vel. L

∙ polomaska se dvěma filtry
∙ poskytuje vyváženější utěsnění než maska s jedním
těžkým filtrem v přední části, snižuje odpor při dýchání
∙ zlepšuje zorné pole
∙ bajonetový upínací systém filtru 3M pro bezpečné
a zajištěné připevnění filtru
∙ měkká a lehká elastomerická obličejová část
využívá
všechny existující filtry řady 2000, 5000
∙
a většinu filtrů řady 6000

šedo-modrá
vel. M

šedo-modrá
vel. L

∙ polomaska s výdechovým ventilkem
∙ pro snadnější dýchání a snížení akumulace tepla
a vlhkosti, zvyšuje pohodlí uživatele
∙ silikonová obličejová část
∙ všechny masky mají bajonetový úchytný systém ﬁltru
3M pro bezpečné zajištěné upevnění, který umožňuje
využití široké škály ﬁltrů proti plynům, výparům
a jemným částicím
∙ široká škála příslušenství a náhradních dílů
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modrá
vel. M

modrá
vel. L

∙ polomaska s výdechovým ventilkem
∙ pro snadnější dýchání a snížení akumulace tepla a vlhkosti
∙ provedení Quick Latch (QL) - umožňuje snadné nasazení
a sejmutí bez nutnosti sundávání bezpečnostní přilby či
obličejového štítu
∙ silikonová obličejová část
∙ všechny masky mají bajonetový úchytný systém ﬁltru
3M pro bezpečné zajištěné upevnění, který umožňuje
využití široké škály ﬁltrů proti plynům, výparům a jemným
částicím
∙ široká škála příslušenství a náhradních dílů

F2007/S 7501 F2007/M 7502 F2007/L 7503
modrá
vel. S

modrá
vel. M

modrá
vel. L

∙ polomaska s výdechovým ventilkem
∙ pro snadnější dýchání a snížení akumulace tepla a vlhkosti
∙ bajonetový úchytný systém ﬁltru 3M pro bezpečné zajištěné
upevnění
∙ měkký silikonový materiál skýtá větší pružnost a lehčí
kontakt s obličejem a hlavou
∙ využívá všechny existující ﬁltry řady 2000, 5000 a většinu
ﬁltrů řady 6000
∙ systém náhlavních pásků a třmenu se spouštěcí schopností
poskytuje větší stabilitu a menší tlak na nos
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dýchací systémy
3M™ VERSAFLO™

VERSAFLO TR-315 E

Dýchací systémy 3M™ VERSAFLO™
představují komplexní přístup k
ochraně pracovníků prostřednictvím
systémů složených z pohodlných
modulů. Každý systém má tři volitelné moduly - zdroj vzduchu, náhlavní díl a dýchací hadici, které lze
vzájemně kombinovat a vytvářet
desítky různých konfigurací. Maximální flexibilita pro měnící se pracovní prostředí, potřeby i nároky na
pohodlí.

startovací balíček obsahuje:

F6100

6*00

MOQ 1

4

MATERIÁL: polykarbonátový zorník,
hypoalergenní vystélka
şşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş

∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙

ﬁltroventilační jednotka TR-302E
částicový ﬁltr
předﬁltr
standardní pásek
baterie s vysokou kapacitou
nabíječka pro jednu baterii
délkově nastavitelná dýchací hadice
BT-30

NORMA: EN 136:1998
STUPEŇ OCHRANY: dle zvoleného ﬁltru
(třída 1)
BARVA:

S-133
F3001/M 6800 F3001/L 6900
šedo-černá
vel. M

šedo-černá
vel. L

∙ celoobličejová maska se dvěma ﬁltry
∙ poskytuje vyváženější utěsnění než maska
s jedním těžkým ﬁltrem v přední části,
snižuje odpor při dýchání
∙ zlepšuje zorné pole, bajonetový upínací
systém ﬁltru 3M pro bezpečné a zajištěné
připevnění ﬁltru
∙ měkká a lehká elastomerická obličejová
část
∙ využívá všechny existující ﬁltry řady 2000,
5000 a většinu ﬁltrů řady 6000
∙ k dispozici ve dvou velikostech: 6800
(střední), 6900 (velká)

MOQ 1

MOQ 1

S-655

MOQ 1

MATERIÁL: tkanina

MATERIÁL: tkanina

MATERIÁL: tkanina
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şşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş

NORMA: EN 166, EN 12941 TH3,
EN 14594 3A
BARVA:

NORMA: EN 166, EN 12941 TH3,
EN 14594 3A
BARVA:

NORMA: EN 166, EN 12941 TH3,
EN 14594 3A
BARVA:

F6113

F6115

bílá

bílá

∙ lehký náhlavní díl s integrovaným
náhlavním košem
∙ velikost malá/střední
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S-433

∙ lehký náhlavní díl
∙ zajišťuje kvalitní ochranu hlavy,
obličeje, krku a ramen
∙ s integrovaným náhlavním košem
a obličejovým těsněním
∙ velikost malá/střední

F6117
bílá

∙ lehký náhlavní díl
∙ s prémiovým vícenásobně
použitelným náhlavním košem
a vnitřním límcem
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BT-40

MOQ 1

MATERIÁL: plast
şşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş

M-106

MOQ 1

MATERIÁL: polykarbonátový zorník,
polyuretanové těsnění
şşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş

NORMA: EN 166:2001, EN 352-3:2002,
EN 14594:2005, EN 12941:1998
BARVA:

F6124
šedá

∙ náhlavní díl pro přívod vzduchu
∙ s povrstveným zorníkem pro vyšší
chemickou a mechanickou odolnost
∙ s komfortním polyuretanovým
obličejovým těsněním
∙ je vhodný k ochraně obličeje proti prachu,
odstřikujícím kapalinám a chemikáliím

M-306

BARVA:
MOQ 1

M-406
MATERIÁL: tvrzený plast, nylon

şşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş
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NORMA: EN 166:2001, EN 352-3:2002,
EN 14594:2005, EN 12941:1998
BARVA:

NORMA: EN 166:2001, EN 352-3:2002,
EN 14594:2005, EN 12941:1998
BARVA:

šedo-černá

∙ přilba pro přívod vzduchu
∙ s povrstveným zorníkem pro vyšší
chemickou a mechanickou odolnost
∙ s komfortním polyuretanovým
obličejovým těsněním

F6130
šedo-černá

∙ přilba pro přívod vzduchu
∙ s povrstveným zorníkem pro vyšší
chemickou a mechanickou odolnost
∙ s odolným ochranným límcem
z Cordura® nylonu
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MOQ 1

MATERIÁL: plast
şşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş

BARVA:

MOQ 1

MATERIÁL: tvrzený plast

F6126

BT-20

F6107
černá

Robustní hadice s vysokou
trvanlivostí vhodná do těžkých
průmyslových podmínek a prostředí
se žhavými částicemi. Dýchací hadice
spolehlivě propojí náhlavní díl
s jednotkou přívodu/pohonu vzduchu
a zajišťuje tak konstantní průtok
vzduchu pro dýchání. Náhlavní díly
řady 3M™ Versaﬂo™ lze připojit
k jednotkám přívodu vzduchu pomocí
nových 3M™ Versaﬂo™ hadic série
BT tak, aby splňovaly vysoké
požadavky pro dýchání.

TR-300

MOQ 1

MATERIÁL: plast
şşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş

NORMA: : EN 12941 TH2, EN 12941 TH3
STUPEŇ OCHRANY: TH2, TH3
BARVA:

F6109
černá

F6101

Dýchací hadice spolehlivě propojí
náhlavní díl s jednotkou přívodu/
pohonu vzduchu a zajišťuje tak
konstantní průtok vzduchu pro
dýchání. Náhlavní díly řady 3M™
Versaﬂo™ lze připojit k jednotkám
přívodu vzduchu pomocí nových 3M™
Versaﬂo™ hadic série BT tak, aby
splňovaly vysoké požadavky pro
dýchání. Lehká dýchací hadice je
k dispozici ve dvou délkových
variantách a lze ji snadno čistit.

šedo-černá

Jednotka s pohonem vzduchu 3M™
Versaﬂo™ TR-300 představuje
spojení výkonu, ochrany a příjemného
pocitu s moderní stylovou konstrukcí
o nízké hmotnosti. Vysoce účinné ﬁltry
zachycují nebezpečný prach, aerosoly
a výpary, přičemž eliminují nepříjemný
zápach plynů a par.
Dle druhu náhlavního dílu splňuje
třídu TH2 nebo TH3 normy EN 12941.
Stanovený součinitel ochrany (APF
– Assigned Protection Factor) 40
pro náhlavní díly 3M Versaﬂo řady S
a M-400, APF 20 pro všechny ostatní.
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FILTRY

6051

MOQ 1 64

6054

MOQ 1 64

6055

MOQ 1 64

MATERIÁL: plast

MATERIÁL: plast

MATERIÁL: plast
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NORMA: EN 14387:2004 + A1:2008
STUPEŇ OCHRANY: A1
BARVA:

NORMA: EN 14387:2004 + A1:2008
STUPEŇ OCHRANY: K1
BARVA:

F4014

F4015

šedo-hnědá

šedo-zelená

∙ filtr proti organickým plynům a výparům
∙ vhodné do všech masek 3M™ řady 6000
a 3M™ 7000
∙ doporučené oblasti použití: práce
s konvenčními barvami, výroba
dopravních prostředků, výroba a použití
barev a inkoustů, zpracování lepidel,
výroba a zpracování kaučuku

F4016
šedo-hnědá

∙ ﬁltr proti čpavku a derivátům
∙ vhodné do všech masek 3M™ řady
6000 a 3M™ 7000
∙ doporučené oblasti použití:
agrochemie, výroba a údržba
chladicích zařízení

stupeň ochrany filtrů viz str.

NORMA: EN 14387:2004 + A1:2008
STUPEŇ OCHRANY: A2
BARVA:

∙ filtr proti organickým plynům
a výparům
∙ vhodné do všech masek 3M™ řady
6000 a 3M™ 7000
∙ doporučené oblasti použití: práce
s konvenčními barvami, výroba
dopravních prostředků, výroba
a použití barev a inkoustů, zpracování
lepidel, výroba a zpracování kaučuku

527
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6057

MOQ 1 64

6059

MOQ 1 64

6096

MOQ 1 32

MATERIÁL: plast

MATERIÁL: plast

MATERIÁL: plast
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NORMA: EN 14387:2004 + A1:2008
STUPEŇ OCHRANY: ABE1
BARVA:

NORMA: EN 14387:2004 + A1:2008
STUPEŇ OCHRANY: ABEK1
BARVA:

NORMA: EN 14387:2004 + A1:2008
STUPEŇ OCHRANY: A1HgP3R
BARVA:

F4017

F4018

šedá + barevné dělení

šedá + barevné dělení

∙ ﬁltr proti organickým, anorganickým
a kyselým plynům a výparům
∙ vhodné do všech masek 3M™ řady
6000 a 3M™ 7000
∙ doporučené oblasti použití: práce
s konvenčními barvami, výroba
dopravních prostředků, výroba
a použití barev a inkoustů, zpracování
lepidel, výroba a zpracování kaučuku,
čištění kyselinou, obrábění kovů,
leptání kovů, výroba a práce
s chemikáliemi

∙ ﬁltr proti organickým, anorganickým
a kyselým plynům, výparům, čpavku
a jeho derivátům
∙ vhodné do všech masek 3M™ řady
6000 a 3M™ 7000
∙ doporučené oblasti použití: práce
s konvenčními barvami, výroba
dopravních prostředků, výroba
a použití barev a inkoustů, zpracování
lepidel, výroba a zpracování kaučuku,
čištění kyselinou, obrábění kovů,
leptání kovů, výroba a práce
s chemikáliemi, výroba a údržba
chladicích zařízení, agrochemie

F4019
šedo-bílá + barevné dělení

∙ ﬁltr proti organickým výparům,
rtuťovým výparům a částicím
∙ vhodné do všech masek 3M™ řady
6000 a 3M™ 7000
∙ doporučené oblasti použití:
laboratoře, těžba a zpracování ropy
a plynu
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FILTRY

6098

MOQ 1 32

6099

MOQ 1 32

2125

MOQ 1 80

MATERIÁL: plast

MATERIÁL: plast

MATERIÁL: skládaný polypropylen

şşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş

şşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş

şşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş

NORMA: EN 14387:2004 + A1:2008
STUPEŇ OCHRANY: AXP3
BARVA:

NORMA: EN 14387:2004 + A1:2008
STUPEŇ OCHRANY: ABEK2P3
BARVA:

NORMA: EN 143:2000
STUPEŇ OCHRANY: P2R
BARVA:

F4020

F4021

šedo-bílá + barevné dělení

šedo-bílá + barevné dělení

∙ filtr proti organickým výparům, rtuťovým
výparům a částicím
∙ vhodné do všech masek 3M™ řady 6000
a 3M™ 7000
∙ doporučené oblasti použití: laboratoře,
prostředí s odletujícími částicemi

∙ ﬁltr proti organickým výparům,
anorganickým a kyselým plynům,
čpavku a jeho derivátům a částicím
vhodné
do všech masek 3M™ řady
∙
6000 a 3M™ 7000
∙ doporučené oblasti použití: laboratoře,
prostředí s odletujícími částicemi

F4009
bílá

∙ filtr proti kapalným a pevným částicím
∙ vhodné do všech masek 3M™ řady
6000 a 3M™ 7000
∙ doporučené oblasti použití:
papírenský průmysl, pivovarnictví

2135

MOQ 1 80

2138

MOQ 1 80

6035

MOQ 1 80

MATERIÁL: skládaný polypropylen

MATERIÁL: skládaný polypropylen
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NORMA: EN 143:2000
STUPEŇ OCHRANY: P3R
BARVA:

NORMA: EN 143:2000 + A1:2006
STUPEŇ OCHRANY: P3R
BARVA:

NORMA: EN 143:2000 + A1:2006
STUPEŇ OCHRANY: P3R
BARVA:

MATERIÁL: skládaný polypropylen

F4011

F4012

bílá

bílo-šedá

∙ ﬁltr proti kapalným a pevným
částicím
∙ vhodné do všech masek 3M™ řady
6000 a 3M™ 7000
∙ doporučené oblasti použití:
stavebnictví, farmaceutický průmysl,
chemický průmysl, zemědělství,
dřevařský průmysl

∙ ﬁltr proti kapalným a pevným částicím
s aktivním uhlím
∙ ochrana proti organickým a kyselým
plynům a výparům pod NPK-P a ozónu
∙ vhodné do všech masek 3M™ řady
6000 a 3M™ 7000
∙ doporučené oblasti použití: chemický
průmysl, farmaceutický průmysl,
dřevovýroba, potravinářský průmysl

F4013
bílá

∙ ﬁltr proti kapalným a pevným
částicím
∙ vhodné do všech masek 3M™ řady
6000 a 3M™ 7000
∙ doporučené oblasti použití: práce
s dřevním odpadem a štěpinami,
důlní průmysl, výroba léčiv,
stavebnictví, frézování

stupeň ochrany filtrů viz str. 527
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FILTRY

5911

MOQ 1 120

5925

MOQ 1 80

5935

MOQ 1 80

MATERIÁL: polypropylenová buničina

MATERIÁL: polypropylenová buničina

MATERIÁL: polypropylenová buničina
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NORMA: EN 143:2000 + A1:2006
STUPEŇ OCHRANY: P1R
BARVA:

NORMA: EN 143:2000 + A1:2006
STUPEŇ OCHRANY: P2R
BARVA:

NORMA: EN 143:2000 + A1:2006
STUPEŇ OCHRANY: P3R
BARVA:

501

MOQ 1 20

F4007

bílá

MATERIÁL: plast

MATERIÁL: plast
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NORMA: EN 143:2000 + A1:2006
BARVA:

NORMA: EN 143:2000 + A1:2006
BARVA:

bílá

∙ filtr proti pevným a kapalným částicím
∙ vhodné do všech masek 3M™ řady 6000
a 3M™ 7000
∙ je třeba použít držák filtru 3M™ 501
∙ pro samostatné přichycení filtrů série
5000 (tj. bez kombinace s filtry série
6000) k maskám 3M je třeba použít navíc
3M™ 603 plošinku
∙ doporučené oblasti použití: stavebnictví,
kamenictví, výroba léčiv a chemikálií,
zemědělství, dřevařský průmysl

∙ ﬁltr proti pevným a kapalným částicím
∙ vhodné do všech masek 3M™ řady
6000 a 3M™ 7000
∙ je třeba použít držák ﬁltru 3M™ 501
∙ pro samostatné přichycení ﬁltrů série
5000 (tj. bez kombinace s ﬁltry série
6000) k maskám 3M je třeba použít
navíc 3M™ 603 plošinku
∙ doporučené oblasti použití:
stavebnictví, kamenictví, výroba léčiv
a chemikálií, zemědělství, dřevařský
průmysl, slévárny

transparentní

F4008
bílá

∙ filtr proti pevným a kapalným částicím
∙ vhodné do všech masek 3M™ řady
6000 a 3M™ 7000
∙ je třeba použít držák filtru 3M™ 501
∙ pro samostatné přichycení filtrů série
5000 (tj. bez kombinace s filtry série
6000) k maskám 3M je třeba použít
navíc 3M™ 603 plošinku
∙ doporučené oblasti použití:
stavebnictví, kamenictví, výroba léčiv
a chemikálií, zemědělství, dřevařský
průmysl, slévárny

www.ardon.cz
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F5001
F4006

603

∙ držák ﬁltrů série 5000 je třeba
použít při kombinaci ﬁltrů série 6000
s částicovými ﬁltry série 5000

F5003
šedá

∙ plošinka pro samostatné přichycení
ﬁltrů série 5000 k maskám 3M
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