
AVIVA
PUOLINAAMARI



22

INNOVATIIVINEN JOUSTAVA TIIVISTE  
- AVIVAssa on leuan alle sijoittuva puolinaamareille ainutlaatuinen 

joustava painetiiviste, joka joustaa käyttäjän liikkeen mukaan.  
Tämä joustavuus tekee AVIVAsta mukavamman käyttää ja se istuu 
turvallisesti kasvoille. Lisäksi se on helppo puhdistaa.

TÄYDELLINEN ISTUVUUS
- Tieteellisesti suunniteltu sopimaan suurelle osalle maailman 

väestöstä huomioon ottaen kasvojen erilaiset muodot ja koot

HELPPOKÄYTTÖINEN TIIVIYDEN TARKASTUS
- AVIVAssa on helppokäyttöinen tiiviyden tarkastus, jonka avulla 

käyttäjät voivat luottaa siihen, että oikea istuvuus on saavutettu.

PARANNETTU PUHEEN KUULUVUUS

- Erityinen äänipaneeli mahdollistaa paremman puheen 
kuuluvuuden, jonka ansiosta kommunikointi on selkeämpää.

LAAJA VALIKOIMA SUODATINVAIHTOEHTOJA

- AVIVA-puolinaamarin versiot ovat saatavissa seuraavilla 
suodattimilla:
• AVIVA2: Pro2Flex*/Pro2 suodattimet
• AVIVA40: Pro2000 suodattimet
• AVIVA50: PF251

 Kattava suodatinvalikoima tarkoittaa, että AVIVA sopii erilaisia 
käyttösovelluksia varten mahdollistaen helpon tuotepäivityksen 
Scott Safety -puolinaamarien nykyisille käyttäjille. 

 Katso AVIVAn teknisistä tiedoista täsmällisiä tietoja hyväksytyistä 
AVIVA-suodattimien yhdistelmistä.

 *Pro2Flex: uusi matalaprofi ilisuodatin, tutustu tämän uuden Scott Safetyn 

suodattimen tietoihin

VALMIINA SUOJAAMAAN

- AVIVA on saatavana kolmessa koossa ja erilaisilla pakkauksilla, 
mukaan lukien READY-PAK-vaihtoehdot tietyille sovelluksille. 
Varastoinnin ja kuljetuksen helpottamiseksi READY-PAK on 
saatavissa säilytyslaatikossa, joka varmistaa että AVIVA-
puolinaamari säilytetään ja kuljetetaan aina oikealla tavalla.

ENSILUOKKAINEN SUOJAUS
AVIVA
Uusi AVIVA-puolinaamari on Scott Safetyn seuraava edistysaskel. AVIVA-puolinaamariin on integroitu uusia käyttäjän 
mukavuutta ja suojausta edistäviä ominaisuuksia, kuten joustava kasvotiiviste, helppokäyttöinen tiiviyden tarkistus 
ja suojalasien “puristin”. Suodatinvaihtoehtojen laajan valikoiman ansiosta AVIVA sopii käytettäväksi erilaisissa 
sovelluksissa.

AVIVA 40
Pro2000 40mm 

suodattimet

AVIVA 50
PF251 50mm 
suodattimet

AVIVA2

Pro2Flex & Pro2 
suodattimet



3

TÄRKEIMMÄT 
OMINAISUUDET

•  Joustava tiiviste vastaa 
kasvojen liikkeisiin ja 
ylläpitää suojausta

• Helppokäyttöinen 
istuvuuden 
tarkistusmekanismi

• Silikonimainen 
mukavuus, soveltuu 
ruiskumaalaussovelluksiin

• Suojalasien puristin 
- suunniteltu 
parempaa suojalasien 
yhteensopivuutta varten

•  Parannettu puheen 
kuuluvuus

• Mukava, kestävä 
päälakinauhasto 
mahdollistaa käytön 
muiden suojaimien 
kanssa

• Laaja valikoima 
suodattimia, jotka 
sopivat useimpia 
käyttövaatimuksia varten, 
mukaan lukien:

 - Hiukkassuodatin
- Kaasusuodatin
- Yhdistelmäsuodatin

• Yhteensopiva 
matalaprofi ilisten 
Pro2Flex suodattimien 
kanssa

• READY-PAK-vaihtoehto 
helppoa varastointia ja 
kuljetusta varten

• Suunniteltu istumaan 
erikokoisille ja muotoisille 
kasvoille

Mukava pään-
myötäinen päälakin-
auhasto

Ainutlaatuinen 
joustava tiiviste 
joustaa kasvoilla 
lisäten mukavuutta ja 
istuvuutta

Useita suodatin-
vaihtoehtoja, jotka 
mahdollistavat 
käytön erilaisissa 
ympäristöissä

Integroitu äänipa-
neeli mahdollistaa 
selkeämmän kom-
munikoinnin

Suojalasien puristin – 
mahdollistaa parem-
man integroinnin 
silmä-/ suojalasien 
kanssa

Istuvuuden 
tarkistamispainike-
Uloshengityksen aikana 
painiketta painettaessa 
naamarin runko pullistuu 
hieman ulospäin osoittaen, 
että hyvä istuvuus on 
saavutettu.

Alaspäin suunnattu
uloshengitysventtiili 
tarjoaa alhaisen 
hengitysvastuksen 
ja estää
silmä- / suojalasien 
huurtumista

VAKUUTTAVAN TURVALLINEN.
AVIVA on suunniteltu käyttäjän turvallisuutta ja mukavuutta silmällä pitäen. Useat ominaisuudet 
parantavat käyttömukavuutta, istuvuutta ja käyttäjien luottamusta suojaimeen ja työntekijät voivat 
olla varmoja, että puolinaamari istuu hyvin ja suojaa monenlaisilta vaaroilta. Patenttitiedot ovat 
saatavilla osoitteessa www.scottpatents.com

ISTUVUUDEN 
TARKISTAMIS-

PAINIKE

SUOJALASIEN 
PIDIKE

JOUSTAVA TI-
IVISTE

ALASPÄIN SUUN-
NATTU ULOSHEN-
GITYSVENTTIILI

Yksinkertainen 
takakiinnitys helpot-
taa pukemista ja 
riisumista



Uusi AVIVA-puolinaamari on Scott Safetyn seuraava edistysaskel. 

AVIVA-puolinaamariin on integroitu uusia käyttäjän mukavuutta 

ja suojausta edistäviä ominaisuuksia, kuten joustava kasvotiiviste, 

helppokäyttöinen tiiviyden tarkistus ja suojalasien “puristin”. 

Suodatinvaihtoehtojen laajan valikoiman ansiosta AVIVA sopii 

käytettäväksi erilaisissa sovelluksissa.

TILAUSTIEDOT
AVIVA -  PUOLINAAMARI

Kuvaus PIENI KESKIKOKO SUURI

AVIVA2 Puolinaamari (10) 8004982 8004983 8004984

AVIVA 40 Puolinaamari (10) 8005000 8005001 8005002

AVIVA 50 Puolinaamari (10) 8005011 8005012 8005013

AVIVA2 READY-PAK -RASIA

AVIVA2 READY-PAK - Pro2 P3 (10) 8004985 8004986 8004987

AVIVA2 READY-PAK - Pro2 A2-P3 (10) 8004988 8004989 8004990

AVIVA2 READY-PAK - Pro2 ABEK1-P3 (10) 8004991 8004992 8004993

AVIVA2 READY-PAK - Pro2 Flex P3 (10) 8004994 8004995 8004996

AVIVA2 READY-PAK - Pro2 Flex P3 nOV/AG (10) 8004997 8004998 8004999

AVIVA 40 READY-PAK -RASIA

AVIVA 40 READY-PAK - PF10 -P3 (10) 8005003 8000643 8000644

AVIVA 40 READY-PAK - A2-P3 (10) 8005007 8000645 8000646

AVIVA 50 READY-PAK -RASIA

AVIVA 50 READY-PAK - PF251 + esisuodatin (10) 8005222 8005223 8005224

Pro2Flex-suodattimet (parit)

Pro2Flex P3 (5 paria laatikossa) 8005172

Pro2Flex P3 (100 paria yhdessä pakkauksessa, ei sisäpakkauksia) 8005526

Pro2Flex P3 (20 x 5 paria laatikossa) 8005173

Pro2Flex P3/OV (5 paria laatikossa) 8005174

Pro2Flex P3/OV (100 paria yhdessä pakkauksessa, ei sisäpakkauksia) 8005527

Pro2Flex P3/OV (20 x 5 paria laatikossa) 8005175

Varaosat ja lisävarusteet Osanumero

Vyölaukku 5530545

AVIVA2-tiiveystestiadapteri 2016458

Bitrex-tiiveyden testaussarja 2017070

Bitrex-herkkyysliuos 2017092

Bitrex-testiliuos 2017093

Nauhasto 8005511

Nauhaston pidikkeet (4) 8005512

AVIVA-sisäänhengitysventtiili (4) 8005508

AVIVA-uloshengitysventtiili (2) 8005509

AVIVA-nauhaston pidikkeet (4) 8005513

AVIVA-uloshengitysventtiilin kansi (2) 8005510

AVIVA 40mm suodatintiivisteet (2) 8005514

AVIVA 50 mm suodatintiivisteet (2) 8005515

AVIVA 50 mm tuki (5) 8005516
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