PROMASK
KOKONAAMARI

SUOJAIN

VAILLA VERTAA

Promask on monipuolinen hengityksensuojain, joka on suunniteltu suojaamaan erilaisilta vaaroilta mitä
vaativimmissa työolosuhteissa.

Promask –kokonaamarin tehokkuus on todistettu monenlaisessa
teollisuuskäytössä. T-profiili tiivistereunus tiivistää naamarin
tehokkaasti painamatta kasvoja. Viimeisimmän teknologian avulla
suunniteltujen hengitysventtiilien ansiosta hengitysvastus on
poikkeuksellisen pieni, joten käyttäjä ei väsy helposti pitkänkään
työjakson aikana.
Laajan visiirin ansiosta näkökenttä on hyvin suuri. Naamarin
etuosan puherasia helpottaa kommunikointia työtovereiden kanssa.
Lisävarusteena saatava kovapinnoitettu visiiri ei naarmuunnu
helposti ja kestää hyvin liuottimia. Läpinäkyvä sisänaamari parantaa
käyttömukavuutta ja mahdollistaa käyttäjän helpon tunnistamisen.
Promask -kokonaamaria valmistetaan kahdesta eri materiaalista:
kestävästä Procomp® –halobutyylielastomeeristä ja ultrapehmeästä
silikonista. Lisäksi naamari on saatavana kahdessa eri koossa, joten se
soveltuu hyvin laajalle käyttäjäjoukolle
KÄYTTÄJÄYSTÄVÄLLINEN SUOJAIN AMMATTILAISELLE
-

Ainutlaatuisen T-profiili tiivistereunuksen ansiosta
naamari istuu kasvoille erinomaisesti ja leukakupin
erityinen poistokanava ohjaa kosteuden pois naamarin sisältä
lisäten käyttömukavuutta.

-

Pieni sisänaamari laskee hiilidioksidipitoisuuden erittäin
alhaiseksi (CO2-pitoisuus < 0.5 %) estäen väsymisen käytön
aikana.

-

Naamarin sisään puhaltava hengitysilma estää visiirin
huurtumisen sisäpuolelta.

-

Suodatin sekä puhaltimen letkun kiinnityskohta ovat sivulla,
joten niskaan kohdistuva rasitus on minimoitu, ja käyttäjän
näkyvyys myös alasuuntaan on hyvä.

KORKEALUOKKAISET MATERIAALIT
-

Promask Sil on valmistettu täysin allergisoimattomasta,
joustavasta ja pehmeästä silikonista, jonka ominaisuuksien
ansiosta naamarin käyttöikä on pitkä.

-

Promask musta: kasvo-osa on valmistettu iholle turvallisesta
ja kestävästä materiaaliyhdisteestä (Procomp®), joka kestää
hyvin kemikaaleja, otsonia sekä voimakasta kulutusta.

-

Molempien mallien sisänaamari ja kaikki läpät on valmistettu
iholle miellyttävästä silikonista.

-

Erittäin tehokas puherasia helpottaa kommunikointia
työtovereiden kanssa.

Promask
Tekniset tiedot

Promask
musta

Promask SIL

En 136
vaatimus

Sisäänhengitys 30 l/
min

0.3 mbar

0.3 mbar

max 0.5
mbar

Uloshengitys 160 l/min

1.05 mbar

1.05 mbar

max 3.0
mbar

CO2 -pitoisuus

0.5 %

0.5 %

max 1.0 %

Tehollinen

83 %

85 %

≥ 70 %

Peitollinen

85 %

83 %

≥ 80 %

Paino

530 g

550g

-

Suodatinkierre

40 mm

40 mm

EN 148-1

Hengitysvastus:

Näkökenttä

PROMASK MUSTA
Procomp® -materiaalin lujuus ja hyvä kemikaalien kestokyky takaavat pitkän käyttöiän.

Taatusti kestävä

Läpinäkyvä
sisänaamari

Lisävarusteena
kovapinnoitettu
visiiri

Suodatinliitos sivulla
(vasen puoli)

PROMASK KOKONAAMARI
MONIPUOLISEEN KÄYTTÖÖN

Scott Promask toimii:
Kaksi
kokovaihtoehtoa

Saatavana myös
malli, jossa
suodatinliitos
oikealla sivulla
(Til.nro 5013380)

• suodatinnaamarina
Pro2000 –sarjan
suodattimien kanssa
• puhallinsuojaimen kasvoosana
• paineilmaletkulaitteen
kasvo-osana - Promask
Combi
• hitsaussuojuksena
joko suodattimen,
puhallinlaitteen tai
paineilmaletkulaitteen
kanssa

PROMASK SIL
Promask Sil -kokonaamarin materiaali on hypoallergeenista keltaista nestesilikonia.
Naamarin käyttömukavuus ja suojausteho ovat taattua Promask-tasoa.

Pehmeä ja taipuisa
nestesilikoni

Suojauskertoimet
(BGR190)
Suodatinnaamari 400 (P3)

Keltainen turvaväri
Läpinäkyvä
sisänaamari
Suodatinliitin sivulla
(vasen puoli)

Puhallinlaitteen kasvo-osa
500 (TM3)
Paineilmalaitteen kasvo-osa
1000
”Henkilönsuojaimet työssä”, TTL, STM, TTK
2007.

Helppo puhdistaa

Promask
Kasvo-osien kesto

Procomp

Silikoni

PROMASK COMBI

Sään kesto

+++

++++

Paineilmakokonaamari

Ihon kemikaalien kesto

+++

++++

Kaasun ja höyryn läpäisy

+++++

++

Kasvo-osassa on paineilma-adapteri
hengitysletkun kiinnittämistä varten.
Promask Combissa on itsestään
sulkeutuva venttiili. Naamarin toiseen
kierteeseen (tulppa poistetaan
ensin) voidaan kiinnittää Pro2000suodatin; käyttäjä irrottaa kasvoosan ilmansyöttöjärjestelmästä ja voi
poistua alueelta turvallisesti. Noudata
ohjeita suojaimen käyttörajoituksista.
Promask Combin kanssa käytetään
IS-paineilmaventtiiliä (til.nro
5062580), jolla ilmanvirtaus
säädetään sopivaksi. Promask Combi
on tilattavissa myös kovapinnoitetulla
visiirillä.

Kuuman höyryn kesto

++++

+

Lämmönkesto

++++

++++

Mekaaninen kestävyys
- Uusi kasvo-osa
- Ikääntynyt kasvo-osa

++++
+++

+++
++

Lämmönkesto
- Pitkä kestoaika °C
- Lyhyt kestoaika °C

100C
200C

140C
275C

Kylmyyden kesto °C

- 50 °C

- 80 °C

Allergeeniset
ominaisuudet

Ei vaikutusta

Ei vaikutusta

+++++ erinomainen
++++ erittäin hyvä
+++ hyvä
++ tyydyttävä
+ riittävä

Promask on monipuolinen hengityksensuojain, joka on
suunniteltu suojaamaan erilaisilta vaaroilta mitä vaativimmissa
työolosuhteissa.

TILAUSTIEDOT JA LISÄVARUSTEET
P R O M A S K KO KO N A A M A R I

SILMÄLASIEN KEHYKSET - 5512790

HITSAUSVISIIRI - 5012796

HITSAAJAN SUOJAHUPPU - 5512797

PRO-TESTER - 5141080

DATA CARRIER SAATTOMUISTI 5641090

HDPE KANTOLAUKKU - 5510185

Erikoismalliset silmälasinkehykset
korjaavia linssejä varten. Helppo kiinnittää
sisänaamariin.

Yksinkertainen ja luotettava testauslaite
naamarin tiiviyden selvittämiseksi.

Hitsausvisiiri DIN 10 on helppo kiinnittää
naamariin kahdella vipusalvalla. Hitsauslasi on
ylösnostettava ja siihen voidaan asentaa myös
automaattisesti tummuva hitsauslasi AutoShade (til. nro 5063298, tummuus DIN 10/11).

Palonkestävää kangasta.

Valmistettu HD-polyeteenista (HDPE)

Naamariin voidaan asentaa elektroninen
tunnistusjärjestelmä, jonka avulla naamarin
käyttöä ja huoltoa voidaan seurata.
Naamariin asennetaan pieni kapseloitu
mikropiiri (muistinappi), joka aktivoidaan
erityisellä lukijalaitteella. Tiedot
huolloista, käytöstä ym. tallennetaan
saattomuistiohjelmalla naamarin
huoltotietokantaan.

KANKAINEN KANTOLAUKKU - 5012595
Naamarille ja suodattimelle, olka- ja
vyölaukkuversiot. Polyuretaanipäällysteistä
nailonkudosta, tarrakiinnitys

PROMASK KOKONAAMARI (Procomp®)

PROMASK KOKONAAMARI (Silikoni)

Til.nro

Tuote

Til.nro

Tuote

5512681

Promask, musta M normaali koko, PC visiiri

5512882

Promask Sil M, keltainen silikoni

5512684

Promask musta M kovapinnoitetulla visiirillä

5012981

Promask musta M niskanauhalla, PC visiiri

5512881

Promask musta M saattomuistilla

5512670

Promask, musta S pieni koko, PC visiiri

5013380

Promask musta RFC, suodatinliitos oikealla

Lisätietoa Scott hengityksensuojaimista sekä Pro2000
suodattimista löydät myös www-osoitteesta: www.scottsafety.
com
Varaosat ja lisävarusteet: katso Scott Safetyn hinnasto.

Hyväksynnät:

Promask Musta (halo-butyylielastomeeri) on hyväksytty ja CE sertifioitu EN136 –luokkaan 3.
Promask Silikoni on hyväksytty ja CE sertifioitu EN136 –luokkaan 2.
Promask Combi täyttää standardin EN139:1994.
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