
PUOLI - JA KOKONAAMARIT
KASVO-OSAT JA SUODATTIMET



HERO PRODUCT IMAGE

Scottin laajassa puoli- ja kokonaamarivalikoimassa
yhdistyvät mukavuus ja turvallisuus.
Saatavissa on myös kattava valikoima suodattimia
erilaisia hengityksensuojauksen tarpeita
varten.

Scottin puoli- ja kokonaamarien suunnittelun
taustalla on pitkästä asiantuntemuksesta syntyvä
tietoisuus siitä, että hyvä istuvuus ja tehokas
tiivistys ovat keskeiset suodatinsuojaimen
valintaan vaikuttavat tekijät. Siksi Scottin
valikoimassa on runsaasti eri kokoja, erilaisia
materiaaleja ja yksi- ja kaksisuodattimisia malleja,
jotta eri käyttäjien ja testausta koskevan
lainsäädännön asettamat vaatimukset olisi
helpompi täyttää.

ScOTTIN NAAMARIvALIKOIMA TARJOAA
SeURAAvAT TUOTTeeT JA edUT:
-  Puolinaamarit

-  Kokonaamarit

-  Yksisuodattimiset mallit

-  Kaksisuodattimiset mallit

-  Runsaasti eri kokoja

-  Runsaasti eri materiaaleja

-  Erinomainen käyttömukavuus

-  Helppo huolto

-  Pienet käyttökustannukset elinkaaren

  alusta loppuun

PUOLI
JA KOKONAAMARIT
KASVO-OSAT JA SUODATTIMET



PRODUCT IMAGE

Yhden suodattimen naamareissa on tavallisesti
vakiomallinen, 40 mm:n suodatinkierre. Scottin
naamarivalikoimassa on malleja, joissa suodatin
voidaan kiinnittää joko eteen tai sivulle. Mallin
valinta riippuu käyttäjästä ja käyttötarkoituksesta.

Scottin Pro2000-sarjassa on kattava valikoima
suodattimia erilaisia hengityksensuojauksen
tarpeita varten - korkealaatuista työturvallisuutta
kustannustehokkaasti. Parhaat mahdolliset
suodatustekniikat ja materiaalit takaavat
suodattimien kestävyyden ja luotettavuuden
kaikkein vaativimmissakin käyttösovelluksissa.
Lisätietoja sivuilla 10 ja 11.

PRO2000-SUOdATTIMeT NAAMAReIhIN
JOISSA yKSI SUOdATIN

Kahdella suodattimella varustetun naamarin
valinnan taustalla on usein pyrkimys parantaa
käyttömukavuutta, koska suodattimet ovat
yleensä pienempiä kuin yksisuodattimisten
naamarien suodattimet ja niitä käytettäessä
paino jakaantuu tasaisesti naamarin kummallekin
puolelle. Koska suodattimet ovat pienempiä,
niiden suodatusteho on tavallisesti alahaisempi
tai kaasunsuodattimen kestoaika lyhyempi kuin
yksisuodattimisten naamareiden suodattimilla
(esim. suodatusluokka A1B1E1 luokan A2B2E2
sijasta). Scottin valikoimassa on molemman tyypin
suodattimia, joiden suodatusluokka on A2.

Kattavan Pro2-suodatinvalikoiman kaikissa
suodattimissa on varma bajonetti-pikaliitäntä
ja kansi, joka suojaa suodatinta ja pidentää sen
käyttöikää. Lisätietoja sivuilla 10 ja 11.and 11.

PRO2-SUOdATTIMeT KAKSISUOdATTIMISIA
NAAMAReITA vARTeN

KASvO-OSAT JASUOdATTIMeT

Profile 2

Profile 60

Profile 40

Promask 2

Sari

Promask 

Promask Sil

Vision 1000

Vision 4000



PROfILe2

Kaksisuodattiminen Puolinaamari

Profile2 on uusinta tekniikkaa edustava kaksisuodat-
timinen puolinaamari, jossa yhdistyy helppokäyttöisyys 
ja taloudellisuus. Kasvo-osan materiaalina on TPE 
(termoplastinen elastomeeri), joka on silikonivapaa ja 
täysin lateksiton. Naamari on myös erittäin pehmeän 
tuntuinen ja mukava käyttää pitemmänkin käytön ajan. 
Siitä on kolmea kokoa, joten se sopii käyttäjälle kuin 
käyttäjälle.

Profile2 istuu kasvoilla todella hyvin. Naamarin nauhas-
tossa on säädettävä päälakituki ja niskanauha. Hengi-
tysventtiilien aukon laajan halkaisijan ansiosta hengity-
svastus on poikkeuksellisen pieni, joten käyttäjä ei väsy 
helposti. Profile2 on muotoilultaan moderni ja todella 
helppo huoltaa, ja sen käyttökustannukset ovat hyvin 
alhaiset elinkaaren alusta loppuun.

Profile2-puolinaamarien kanssa käytetään Pro2-sarjan
suodattimia, joiden suojakannet pidentävät suodat-
timien käyttöikää suojaamalla niitä roiskeilta, kipinöiltä 
ja epäpuhtauksilta.

•  Kaksi suodatinta (Pro2)

•  TPE-kasvo-osa

•  Säädettävä päälakituki

•  Pienet käyttökustannukset elinkaaren alusta loppuun 

•  Kolme eri kokovaihtoehtoa 

 

ce-hyväKSyNTä: eN140

PR02 TWIN

Profile2 Tilaustiedot

Tuotekoodi Kuvaus koko

5532072 Profile2 S

5532071 Profile2 M/L

5532070 Profile2 L



PROfILe 60
Kaksisuodattiminen Puolinaamari

PR02 

Profile60 on korkealuokkainen kaksisuodattiminen 
puolinaamari. Kasvo-osa on valmistettu nestesilikonista 
(LSR) ruiskupuristusmenetelmällä, joten silikonin 
mukavuus ja joustavuus yhdistyvät kestävyyteen ja pitkään 
käyttöikään.

Naamarin tiivistereunus on leveä ja litteä kuten 
kokonaamareissa, joten naamarin tiivistys on mukava 
ja tehokas. Nenän ja leuan paljealueiden ansiosta pään 
liikkeet eivät vaikuta tiivisteen toimintaan.

Ruiskupuristetusta nestesilikonista ei irtoa molekyylejä,
joten Profile60 soveltuu myös maalauskäyttöön. 
Yhtenäisen, liukuvan päähihnaston ansiosta naamarin 
pukeminen ja riisuminen käy helposti ja nopeasti ja 
naamari voidaan asettaa mukavaan lepoasentoon.
Profile60-puolinaamarien kanssa käytetään Pro2-sarjan 
suodattimia, joiden suojakannet pidentävät suodattimien 
käyttöikää suojaamalla niitä roiskeilta, kipinöiltä ja 
epäpuhtauksilta.
•  Kaksi suodatinta (Pro2)

•  Kasvo-osa nestesilikonista (LSR)

•  Leveä ja hyvin istuva tiivistereunus

•  Nopean pukemisen ja riisumisen mahdollistava hihnasto

•  Kaksi eri kokovaihtoehtoa 

 

ce-hyväKSyNTä: eN140

Profile 60 Tilaustiedot

Tuotekoodi Kuvaus Koko

2016138 Profile60 M/L

2016144 Profile60 S/M



PROMASK2

Kaksisuodattiminen Kokonaamari

Promask2 on erittäin tasapainoinen 
kaksisuodattiminen kokonaamari, jonka hyvin matala 
muoto soveltuu työskentelyyn lähietäisyydellä tai 
ahtaissa tiloissa.

Todella mukava, T-profiili tiivistereunus takaa 
tehokkaan tiivistyksen painamatta kasvoja. 
Sisänaamarin ansiosta ilmanvirtaus pitää visiirin 
huurtumattomana ja hiilidioksidi poistuu nopeasti ja 
tehokkaasti, joten käyttäjä ei väsy helposti pitkänkään 
käytön aikana.

Suuren visiirin ansiosta näkökenttä on laajin 
mahdollinen. Naamarin puherasia mahdollistaa 
helpon kommunikoinnin työtovereiden kanssa. 
Läpinäkyvä sisänaamari parantaa käyttömukavuutta ja 
mahdollistaa käyttäjän helpon tunnistamisen.

Harmaasta silikonista tehtyjen Promask2-naamarien 
kanssa käytetään Pro2-sarjan suodattimia, 
joiden suojakannet pidentävät suodattimien 
käyttöikää suojaamalla niitä roiskeilta, kipinöiltä ja 
epäpuhtauksilta.

•  Matala muoto

•  Käyttäjän puhe kuuluu selkeästi

•  Pehmeää ja taipuisaa silikonia

•  Läpinäkyvä sisänaamari

•  Kaksi eri kokovaihtoehtoa

 

ce-hyväKSyNTä: eN136 

PR02 TWIN

Promask2 Tilaustiedot

Tuotekoodi Kuvaus Koko

5512890 Promask², silikoni, 
kaksisuodattiminen, 
Pro² -suodattimet

M/L



PROfILe 40
yksisuodattiminen Puolinaamari

PRO2000 SINgLe

Profile40 on yksisuodattiminen puolinaamari, jossa on
standardin EN148-1 mukainen 40 mm:n suodatinkierre.
Kestävä kasvo-osa on valmistettu nestesilikonista.
Yhtenäinen, liukuva päähihnasto mahdollistaa naamarin 
helpon ja nopean pukemisen ja riisumisen. Leveän 
tiivistereunuksen ansiosta naamari istuu mukavasti ja 
tiivistys on tehokas. Nenän ja leuan paljealueet takaavat, 
että tiivistys toimii erinomaisesti käytön aikana.

Profile40-naamarin kanssa voidaan käyttää valikoituja
Pro2000-sarjan suodattimia (HUOM.: ainoastaan enintään 
300 grammaa painavat suodattimet
tulevat kysymykseen).

•  Yksi suodatin (40 mm:n kierre)
•  Kasvo-osa nestesilikonista (LSR)
•  Leveä ja hyvin istuva tiivistereunus
•  Nopean pukemisen ja riisumisen mahdollistava hihnasto
•  Kaksi kokovaihtoehtoa
 
ce-hyväKSyNTä: eN140

Profile 40 Tilaustiedot

Tuotekoodi Kuvaus Koko

2016145 Profile40  silikoni M/L

2016147 Profile40  silikoni S/M

SARI NR
yksisuodattiminen Kokonaamari

Sari NR Ordering Details

Tuotekoodi Kuvaus

5511680 Sari-kokonaamari, 
luonnonkumi (NR)

5511987 Sari-kokonaamari, 
luonnonkumi (NR), Triplex-
visiirillä

Sari NR -kokonaamari on luonnonkumia. Siinä on laajan
näkökentän takaava panoraamavisiiri ja suodatinliitin
etupuolella. Sari NR -naamarissa on sisänaamari 
Scottin muiden kokonaamareiden tavoin, joten 
ilmanvirtaus pitää visiirin huurtumattomana ja 
hiilidioksidi poistuu nopeasti ja tehokkaasti. Tämä 
parantaa huomattavasti käyttömukavuutta, ja käyttäjä 
ei väsy helposti pitkänkään käytön aikana.

•  Kestävä
•  Taloudellinen
•  Leveä ja mukava tiivistereunus
•  Puherasia edessä
•  Suodatinliitos edessä
 
ce-hyväKSyNTä: eN136

PRO2000 SINgLe



PROMASK
yksisuodattiminen Kokonaamari

Promask on monenlaisessa teollisuuskäytössä koeteltu kokonaamari. Naamarin 
T-profiili tiivistereunus takaa tehokkaan tiivistyksen painamatta kasvoja. 
Viimeisimmän IT-teknologian avulla suunniteltujen hengitysventtiilien ansiosta 
hengitysvastus on poikkeuksellisen pieni, joten käyttäjä ei väsy helposti 
pitkänkään käytön aikana.

Laajan visiirin ansiosta näkökenttä on suurin mahdollinen. Naamarin etuosan 
puherasia mahdollistaa helpon kommunikoinnin työtovereiden kanssa. 
Lisävarusteena saatava kovapinnoitettu visiiri ei naarmuunnu helposti ja
kestää hyvin liuottimia. Läpinäkyvä sisänaamari parantaa käyttömukavuutta ja 
mahdollistaa käyttäjän helpon tunnistamisen.

Promask on valmistettu joko kestävästä Procomp®-halobutyylielastomeeristä
tai ultrakevyestä silikonista. Naamaria on kahta kokoa, joten se soveltuu laajalle 
käyttäjäjoukolle.

Promask Black Tilaustiedot

Tuotekoodi Kuvaus

5512681 Promask, musta

5512670 Promask, musta, S pieni koko

5512684 Promask HC kovapinnoitetulla visiirillä

5012980 Promask, musta niskanauhalla (PC-visiiri)

5512881 Promask, musta Data Carrier -lipukkeella

PRO2000 SINgLe

Promask SIL Tilaustiedot

Tuotekoodi Kuvaus Koko

5512882 Promask SIL, keltainen 
silikoni

M/L

Promask Sil -kokonaamarin materiaali on hypoal-
lergeenista nestesilikonia. Naamarin mukavuus ja 
suojausteho ovat taattua Promask-tasoa.

•  Pehmeää ja taipuisaa nestesilikonia
•  Huomiota herättävä keltainen väri parantaa
turvallisuutta
•  Läpinäkyvä sisänaamari
•  Kaksi eri kokovaihtoehtoa
•  Suodatinliitin sivulla (vasen puoli)
 
ce-hyväKSyNTä: eN136 

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

•  Koeteltua kestävyyttä
•  Lisävarusteena kovapinnoitettu visiiri
•  Läpinäkyvä sisänaamari
•  Kaksi eri kokovaihtoehtoa
•  Suodatinliitos sivulla (vasen puoli)
•  Soveltuu CBRN-käyttöön (vaaralliset kemikaalit, biologiset 
riskitekijät, säteilyn ja ydinlaskeuman uhkatekijät) 

ce-hyväKSyNTä: eN136

MUSTA PROMASK PROMASK SIL



Vision 1000 Tilaustiedot

Part Number Description Size

2016402 Vision, silikoni, 
suodatinliitin edessä

M/L

2016390 Vision, silikoni, 
suodatinliitin edessä

M

2016404 Vision, silikoni, 
suodatinliitin edessä

S

Vision 4000 -naamarin suodatinliitäntä on kasvo-
osan oikealla puolella.

•  98-prosenttisesti normaali näkökenttä
•  Liuottimien- ja naarmunkestävä,    
    kovapinnoitettu visiiri
•  Kasvo-osa nestesilikonista (LSR) 
•  Kolme eri kokovaihtoehtoa
•  Suodatinliitin sivulla (oikea puoli)
 
ce-hyväKSyNTä: eN136 

Vision 1000 -naamarin suodatinliitäntä on keskellä edessä.

•  98-prosenttisesti normaali näkökenttä
•  Liuottimien- ja naarmunkestävä, kovapinnoitettu visiiri
•  Kasvo-osa nestesilikonista (LSR)
•  Kolme eri kokovaihtoehtoa
•  Suodatinliitin etupuolella
 
ce-hyväKSyNTä: eN136

vISION 1000 vISION 4000

vISION
yksisuodattiminen Kokonaamari

PRO2000 SINgLe

Vision-kokonaamari on erittäin käyttömukava ja suosittu suojain. 
Kokovaihtoehtoja on kolme ja suodattimen kiinnittämisellä on kaksi 
vaihtoehtoista kohtaa. Vision on korkealuokkainen kokonaamari ja sen 
käyttökohteiden kirjo on erittäin kattava.

Visiirin näkökenttä on käytännöllisesti katsoen rajaton (98%). Naamari on 
kaareva sekä pysty- että vaakasuunnassa. Silti se on optisesti täydellinen eikä 
aiheuta minkäänlaisia vääristymiä näkökentässä. Vakiovisiiri on kovapinnoitettu,
joten se ei naarmuunnu helposti ja kestää hyvin liuottimia. Tämä merkitsee 
pienempiä käyttökustannuksia.

Suodatin sijaitsee alhaalla ja lähellä kasvoja, joten naamarin tasapaino ja 
painojakauma ovat ihanteelliset. Kasvo-osa on valmistettu nestesilikonista 
(LSR) ruiskupuristusmenetelmällä, joten silikonin mukavuus ja joustavuus 
yhdistyvät kestävyyteen ja pitkään käyttöikään. Leveän tiivistereunuksen laajan 
kosketuspinnan ansiosta naamari istuu mukavasti ja tiivistys toimii tehokkaasti 
ilman, että hihnastoa tarvitsee kiristää liikaa. Kaikki nämä ominaisuudet
yhdessä takaavat poikkeuksellisen käyttömukavuuden.

Vision 4000 Tilaustiedot

Part Number Description Size

2016449 Vision, silikoni, 
suodatinliitin sivulla

M/L

2016446 Vision, silikoni, 
suodatinliitin sivulla

M

2016450 Vision, silikoni, 
suodatinliitin sivulla

S



PRO²-SUOdATTIMeT

PRO2000-SUOdATTIMeT

PR02 TWIN

PRO2000 SINgLe

Pro2-suodattimet toimitetaan pareittain Scottin kaksisuodattimisia puoli- ja 
kokonaamareita varten. Saatavissa on kattava valikoima suodattimia erilaisia
hengityksensuojauksen tarpeita varten. Pro2-suodattimien suunnittelussa on 
hyödynnetty uusinta valmistustekniikkaa ja korkealaatuisimpia materiaaleja.
Jokaisessa Pro2-suodattimessa on myös suojakansi ja suodattimien ilma-aukot 
ovat takana. Tämä estää roiskeiden, kipinöiden ja epäpuhtauksien pääsyn 
suodattimen sisään ja pidentää sen käyttöikää. Pro2-hiukkassuodattimissa ja
yhdistetyissä suodattimissa käytetään ainoastaan mikrokuitumateriaaleja
sähköstaattisten suodatusmenetelmien sijasta. Pro2-suodattimet ovat 
kaikilta osin EN-hyväksyttyjä viimeisten standardien mukaan. Niissä on 
uudelleenkäytettävyyttä tarkoittava ”R”-merkintä, CE-merkintä ja

ce-hyväKSyNTä: eN143, eN14387.

Kattava valikoima korkealaatuisia, yksisuodattimisiin naamareihin tarkoitettuja 
suodattimia erilaisia hengityksensuojauksen tarpeita varten.
 
Scottin Pro2000-suodattimet ovat kevyitä ja niiden hengitysvastus on 
hyvin pieni. Kaasunsuodattimilla ja yhdistetyillä suodattimilla on suuri 
adsorptiokyky ja hiukkassuodatinten suodatusteho on ylittämätön. Scottin 
hiukkassuodattimissa käytetään ainoastaan erottavia mikrokuitumateriaaleja
sähköstaattisten suodatusmenetelmien sijasta.  
 
Pro2000-suodattimet ovat kaikilta osin ENhyväksyttyjä viimeisten standardien 
mukaan. Niissä on uudelleenkäytettävyyttä tarkoittava ”R”-merkintä, CE-
merkintä ja standardin EN148-1 mukainen 40 mm:n kierreliitin.

ce-hyväKSyNTä: eN143, eN14387.

Pf10 gf22 cf32



PRO2 SUODATINTYYPIT

Koodi Suodatintyyppi Miltä suojaa

Hiukkassuodatin

5553070 Pro2 P3 Kiinteät ja nestemäiset vaaralliset ja radioaktiiviset hiukkaset,
mikro-organismit kuten bakteerit ja virukset

Kaasunsuodattimet

5544070 Pro2 A1 Kaasut ja höyryt orgaanisista yhdisteistä, joiden kiehumispiste on yli 65 ºC (luokka 1)

5544071 Pro2 A2 Kaasut ja höyryt orgaanisista yhdisteistä, joiden kiehumispiste on yli 65 ºC (luokka 2)

5544072 Pro2 A1B1E1 Orgaaniset, epäorgaaniset ja happamat kaasut ja höyryt

5544073 Pro2 A1B1E1K1 Orgaaniset, epäorgaaniset ja happamat kaasut ja höyryt sekä ammoniakki

Yhdistetyt suodattimet

5544080 Pro2 A1-P3 Kaasut ja höyryt orgaanisista yhdisteistä, joiden kiehumispiste on yli 65ºC (luokka 1),
sekä kiinteät ja nestemäiset vaaralliset hiukkaset

5544081 Pro2 A2-P3 Kaasut ja höyryt orgaanisista yhdisteistä, joiden kiehumispiste on yli 65ºC (luokka 2),
sekä kiinteät ja nestemäiset vaaralliset hiukkaset

5544082 Pro2 A1B1E1-P3 Orgaaniset, epäorgaaniset ja happamat kaasut ja höyryt
sekä kiinteät ja nestemäiset vaaralliset hiukkaset

5544083 Pro2 
A1B1E1K1-P3

Orgaaniset, epäorgaaniset ja happamat kaasut ja höyryt, ammoniakki
sekä kiinteät ja nestemäiset vaaralliset hiukkaset

PRO2000 SUODATTIMET

Koodi Suodatintyyppi Miltä suojaa Paino 
(g)

Hiukkassuodatin

5052670 PF 10 P3 Kiinteät ja nestemäiset hiukkaset, radioaktiiviset ja myrkylliset hiukkaset, 
organisms, mikro-organismit kuten bakteerit ja virukset

90

Kaasunsuodattimet

5042870 GF 22 A2 Orgaaniset kaasut ja höyryt esim. liuottimista, joiden kiehumispiste on yli 
65ºC

190

5042871 GF 22 B2 Epäorgaaniset kaasut ja höyryt, esim. kloori, rikkivety ja syaanivety 195

5542972 GF 32 E2 Happamat kaasut ja höyryt, esim. rikkidioksidi 305

5042873 GF 22 K2 Ammoniakki ja orgaaniset amiinit 255

5542874 GF 22 A2B2 Orgaaniset ja epäorgaaniset kaasut ja höyryt 195

5042979 GF 32 A2B2E2K2 Orgaaniset, epäorgaaniset ja happamat kaasut ja höyryt sekä ammoniakki 320

5042970 GF 32 AX Kaasut ja höyryt orgaanisista yhdisteistä, joiden kiehumispiste on alle 65ºC 268

Yhdistetyt suodattimet

5042670
5543070

CF 22 A2-P3
CF 32 A2-P3

Orgaaniset kaasut ja höyryt joiden kiehumispiste on yli 65ºC, kiinteät ja
nestemäiset, radioaktiiviset ja myrkylliset hiukkaset sekä mikro-organismit

230
340

5042671 CF 22 B2-P3 Epäorgaaniset kaasut ja höyryt (esim. kloori, rikkivety, syaanivety) 265
kiinteät ja nestemäiset, radioaktiiviset ja myrkylliset hiukkaset
sekä mikro-organismit

265

5043072 CF 32 E2-P3 Happamat kaasut ja höyryt (esim. rikkidioksidi, fl uorivety, muurahaishappo, 
370 typpidioksidi), kiinteät ja nestemäiset, radioaktiiviset ja myrkylliset
hiukkaset sekä mikro-organismit

370

5042673 CF 22 K2-P3 Ammoniakki ja orgaaniset amiinit, kiinteät ja nestemäiset, radioaktiiviset ja 
myrkylliset hiukkaset sekä mikro-organismit

265

5542674 CF 22 A2B2-P3 Orgaaniset ja epäorgaaniset kaasut ja höyryt, kiinteät ja nestemäiset, 265
radioaktiiviset ja myrkylliset hiukkaset sekä mikro-organismit

265

5042678 CF 22 A2B2E1-P3 Orgaaniset, epäorgaaniset ja happamat kaasut ja höyryt, kiinteät ja 
nestemäiset, radioaktiiviset ja myrkylliset hiukkaset sekä mikro-organismit

270

5042799
5042568
5043689
5543699

CF 32 A2B2E2K2-P3
CF 32 A2B2E2K2-P3
CFR 32 
A2B2E2K2-P3
CFR 32 
A2B2E2K2-P3

Orgaaniset, epäorgaaniset ja happamat kaasut ja höyryt, ammoniakki ja 
orgaaniset amiinit, kiinteät ja nestemäiset, radioaktiiviset ja myrkylliset 
hiukkaset sekä mikro-organismit

370

5042770 CF 32 AX-P3 Kaasut ja höyryt orgaanisista yhdisteistä, joiden kiehumispiste on alle 65ºC, 
kiinteät ja nestemäiset, radioaktiiviset ja myrkylliset hiukkaset sekä
mikro-organismit

310

5542777 CF 32 Reactor-
Hg-P3

Elohopea ja elohopeayhdisteet, radioaktiivinen jodi ja sen orgaaniset 
yhdisteet, kuten metyylijodidi, kiinteät ja nestemäiset, radioaktiiviset ja 
myrkylliset hiukkaset sekä mikro-organismit

307

5042778 CF 22 A1E1Hg-P3 Orgaaniset ja happamat kaasut ja höyryt, elohopea ja elohopeayhdisteet 
kiinteät ja nestemäiset, radioaktiiviset ja myrkylliset hiukkaset sekä mikro-
organismit

268

5542798 CF 32 
A2B2E2K2Hg-P3

Orgaaniset, epäorgaaniset ja happamat kaasut ja höyryt, ammoniakki ja 
orgaaniset amiinit, elohopea ja elohopeayhdisteet, kiinteät ja nestemäiset, 
radioaktiiviset ja myrkylliset hiukkaset sekä mikro-organismit

370

Scott Safetyn jälleenmyyjät, 
asiakaspalvelu ja huolto-
osasto ovat sitoutuneet 
tarjoamaan parasta mahdollista 
asiakaspalvelua. Autamme 
mielellämme ja neuvomme 
koulutusasioissa, testauksissa 
sekä huollon vaatimuksissa

Scott Safety toimittaa erikoisalan 
jälleenmyyjille, joiden kanssa 
teemme tiivistä yhteistyötä ja 
tarjoamme korkeimman tason 
teknistä tukea ja neuvoja.

Erikoisalan jälleenmyyjämme 
ovat myös koulutettuja ja 
säännöllisesti valtuutettuja 
tekemään huoltoja jotka 
vastaavat tuotteiden tiukkoja 
ja kaikkien paikallisten 
lainsäädäntöviranomaisten sekä 
teollisuuden vaatimuksia.

Näitä tuotteita ei tule käyttää 
ahtaissa tiloissa (esim. säiliöt, 
tunnelit), joissa voi esiintyä 
happivajausta tai raskaita happea 
syrjäyttäviä aineita tai tiloissa 
joissa puuttuu happea (alle 
19,5%)



PROfILe2 - vALMISPAKKAUKSeT

Profile2 puolinaamari hengityssuojainta tarjotaan myös 

täydellisenä ’Valmispakettina’ jossa on mukana puolinaamari, 

suodattimet ja on sinetöity ja helppo kuljettaa ja varastoida 

kunnes tarvitaan käyttöön
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TILAUSTIEDOT
PROFILE2  -  VALMISPAKKAUKSET -  AL IPAINE HENGITYSSUOjAIN

Profile2 Medipak

Tuotekoodi Kuvaus Koko

5532193 S Profile² S + Pro² P3

5532194 M/L Profile² M/L + Pro² P3

5532195 L Profile² L + Pro² P3

ce-hyväKSyNTä: eN140, eN143, eN14387.

PROfILe² - MedI - PAK - vALMISPAKKAUS
Erityisesti pelastus- ja lääkintähenkilökunnan
käyttöön tarkoitettu valmispakkaus, jossa 
puolinaamari ja kaksi P3-luokan suodatinta.

Profile2 Agripak

Tuotekoodi Kuvaus Koko

5532190 S Profile² S + Pro² A2P3 Agri-Pak

5532191 M/L Profile² M/L + Pro² A2P3 Agri-Pak

5532192 L Profile² L + Pro² A2P3 Agri-Pak

ce-hyväKSyNTä: eN140, eN143, eN14387.

PROfILe² - AgRI - PAK - vALMISPAKKAUS
Erityisesti maatalous- ja puutarhatyöntekijöiden
käyttöön tarkoitettu valmispakkaus, jossa 
puolinaamari ja kaksi A2P3-luokan suodatinta.

Profile2 Readypak with Hood

Tuotekoodi Kuvaus Koko

Profile² P3 LiteHood Ready-Pak.

5532120 S Profile² S + Pro² P3 + LiteHood

5532121 M/L Profile² M/L + Pro² P3 + LiteHood

5532122 L Profile² L + Pro² P3 + LiteHood

Profile² A2P3 LiteHood Ready-Pak.

5532123 S Profile² S + Pro² A2P3 + LiteHood

5532124 M/L Profile² M/L + Pro² A2P3 + LiteHood

5532125 L Profile² L + Pro² A2P3 + LiteHood

Profile² ABEK1P3 LiteHood Ready-Pak.

5532126 S Profile² S + Pro² ABEK1P3 + LiteHood

5532127 M/L Profile² M/L + Pro² ABEK1P3 + LiteHood

5532128 L Profile² L + Pro² ABEK1P3 + LiteHood

ce-hyväKSyNTä: eN140, eN143, eN14387.

PROfILe² - vALMISPAKKAUS hUPULLA
Jokainen edellä mainituista valmispakkauksista 
on saatavissa myös naamariin kiinnitettävällä 
kevyellä hupulla varustettuna. Hupussa on kirkas 
asetaattivisiiri ja pehmeä, säädettävä niskatiiviste. 
Hupun materiaali suojaa hiukkasilta ja roiskeilta ja 
useilta luonnollisilta ja kemiallisilta aineilta.

Profile2 Readypak

Tuotekoodi Kuvaus Koko

5532170 S Profile 2 S + 2 x Pro2 P3

5532173 M/L Profile 2  M/L + 2 x Pro2 P3

5532176 L Profile 2  L + 2 x Pro2 P3

5532181 S Profile 2 S + 2 x Pro2 A2 P3

5532184 M/L Profile 2  M/L + 2 x Pro2 A2 P3

5532187 L Profile 2  L + 2 x Pro2 A2 P3

5532172 S Profile 2 S + 2 x Pro2 A1B1E1K1 P3

5532175 M/L Profile 2  M/L + 2 x Pro2 A1B1E1K1 P3

5532178 L Profile 2  L + 2 x Pro2 A1B1E1K1 P3

ce-hyväKSyNTä: eN140, eN143, eN14387.

PROfILe2  -  vALMISPAKKAUKSeT 
Käytön helpottamiseksi Profile2-puolinaamari 
on saatavissa myös suodattimet sisältävässä, 
sinetöidyssä valmispakkauksessa, joka on
helppo pitää mukana tai varastoida.


