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Termék adatlap

Arcpajzs PRO 
Cikkszám 343310

Szín grey

Csomagolási egység 1 db

EAN kód 4005546730097

Eladási egység 10 piece

Eladási egység EAN kód 4005546730103

Bruttó súly 1827.4 G

Származási ország PL

Termékleírás
• A kiváló minőségű arcpajzs CE-minősítéssel rendelkezik, és megfelel a PSA- PPE (egyéni védőeszközökről szóló) 2016/425 (EU) rendelet II. kategóriája, valamint a
DIN EN 166: 2001 szabvány előírásainak
• A PRO arcpajzs lefedi a szájat, az orrot és a szem környékét, és a szájat és az orrot is eltakaró védelemmel együtt is viselhető
• Ez egy gátat képez, amely minimálisra csökkenti a fröccsenő anyagok és kis cseppek cseréjét.
• Különösen alkalmas olyan emberek számára, akik közvetlenül érintkeznek az ügyfelekkel és kollégákkal (például kórházakban és orvosi rendelőkben, a
kereskedelemben és szolgáltatásokhoz, valamint az oktatásban)
• Az 500 µm vastag pajzs fokozatmentesen felhajtható, és a leélezett oldalsó élek lehajtott fej mellett is megfelelő a mozgásszabadságot biztosítanak
• Az arc és a pajzs közötti elegendő távolság miatt szemüvegesek is használhatják, az légkeringés továbbá megakadályozza a pajzs párásodását
• A fejpánt a patentos füllel egyszerűen zárható
• 53-62 cm fejkörmérethez megfelelő (az emberek 90%-át lefedi)
• A homlokpánt párnázása optimális viselési komfortot biztosít
• Öntapadó névtábla a személyes arcpajzs megjelölésére

Termék tulajdonságai

Külső szélesség (mm) 270

Külső magasság (mm) 250

Külső mélység / hossz 220 mm

Márka DURABLE

Speciális szín víztiszta
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Termék adatlap

Arcpajzs PRO 
Fejpánt típusa nyomógombos

Fejkörfogat 53-62 cm

Felnyitható pajzs igen

Cserélhető pajzs igen

Szemüvegesek számára alkalmas igen

Bővíthető igen

Egyéni védőeszköz igazolás (EU) 2016/425 szerint

Újrafelhasználható igen
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