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PUOLINAAMARI

HELPPOKÄYTTÖISTÄ
TURVAA
Profile² - oikea ratkaisu hengityksensuojauksen haasteisiin.

Profile² on moderni ja kustannustehokas
kaksisuodattiminen puolinaamari, jossa yhdistyvät
käyttömukavuus ja turvallisuus sekä erittäin alhainen
hengitysvastus.
Vakaan ja käyttäjäystävällisen Profile² -puolinaamarin
kanssa käytettäväksi on kehitetty Scott Pro²
-suodattimet. Valikoimaan kuuluu hiukkas-, kaasun- ja
yhdistettyjä suodattimia useisiin eri suojaustarkoituksiin
MIELLYTTÄVÄ KÄYTÖSSÄ
Profile²:n hajuton, kevyt TPE-kasvo-osa on erittäin
pehmeä ja tuntuu miellyttävältä iholla pitkänkin
käyttöjakson ajan.
Alhainen hengitysvastus sekä pieni kasvo-osa
laskevat CO2-pitoisuuden minimiin hidastaen
käyttäjän väsymistä
Lateksi- ja silikonivapaa kasvo-osa ei aiheuta
allergisia iho-oireita
Nauhaston päälakituki ja niskasolki pitävät 		
naamarin hyvin paikallaan kasvoja puristamatta
Leukakupin poistokanava ohjaa kosteuden pois
naamarin sisältä

TEHOKAS JA TURVALLINEN
-

-

Puolinaamarin nauhasto pysyy tukevasti päässä
säädettävän päälakituen ja niskanauhan ansiosta ja
suojaimen paino jakautuu tasaisesti – kasvo-osa
pysyy hyvin kasvoilla liikkuvassakin työssä.
Tarjolla olevat kolme kokoa sekä laaja tiivistereunus
varmistavat naamarin tiiviyden
Päälakituki on säädettävissä pään koon ja muodon
mukaan
Suodattimet ja uloshengityskanava ovat suojassa
kipinöiltä, roiskeilta ja lialta
Tehokas puherasia
Taaksepäin suunnatut suodattimet takaavat 		
esteettömän näkökentän
Suodattimien bajonettikiinnitys on turvallinen

HELPPOKÄYTTÖINEN
-

Helppo pukea päälle
Nauhasto on vaivaton asentaa ja säätää sopivaksi
Matalan muodon ansiosta muut henkilösuojaimet
sopivat hyvin naamarin kanssa yhdessä
käytettäväksi
Helppokäyttöinen bajonettikiinnitys suodattimissa
Kirkas kasvo-osa on käyttäjäystävällinen ja
puhdistuksen tarve helppo havaita

PROFILE2

Säädettävä
päälakituki takaa
istuvuuden
(Saatavana myös
Harness-malli
kypärien kanssa
käytettäväksi)

Pehmeä ja
ihoystävällinen
TPE kasvo-osa –
miellyttävä käyttää

Suojaava uhventtiilin ritilä
parantaa puheen
kuuluvuutta

Taaksesuunnatut
suodattimet eivät estä
näkyvyyttä ja tekevät
naamarista vakaan

TALOUDELLINEN RATKAISU
Profile² yhdistettynä Pro²-suodattimiin on
erittäin kustannustehokas vaihtoehto verrattuna
ns. kertakäyttöisiin, huoltovapaisiin ja muihin
puolinaamareihin. Jokaisessa Pro²- suodattimessa
on esisuodatin, joka pidentää suodattimen
käyttöikää suojaten kipinöiltä, roiskeilta ja karkeilta
epäpuhtauksilta.

-

Minimimäärä osia
Laaja valikoima uudelleen käytettäviä
suodattimia (R)
Helppo puhdistaa, tarkastaa ja huoltaa
Taaksesuunnattujen suodatinaukkojen
ansiosta hengitysilma ei tule työkohteesta, jolloin suodattimien tukkeutuminen
hidastuu
Hygieeninen säilytyspussi jokaisessa pakkauksessa suojaa tuotetta

Profile² on moderni ja kustannustehokas kaksisuodattiminen
puolinaamari, jossa yhdistyvät käyttömukavuus ja turvallisuus sekä
erittäin alhainen hengitysvastus.
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PROFILE² VALMISPAKKAUKSET
Tuote

Til.no

Koko

Suodatin

5532072

Profile² S

5532170

S

2 x Pro2 P3

5532173

M

2 x Pro2 P3

5532071

Profile² M/L

5532176

L

2 x Pro2 P3

5532070

Profile² L

5032270

Profile² Helmet Harness S

5032271

Profile² Helmet Harness M

5032272

Profile² Helmet Harness L

5532181

S

2 x Pro² A2P3

5532184

M

2 x Pro² A2P3

5532187

L

2 x Pro² A2P3

5532172

S

2 x Pro2 A1B1E1K1 P3

5532175

M

2 x Pro2 A1B1E1K1 P3

5532178

L

2 x Pro2 A1B1E1K1 P3

PRO² SUODATTIMET
Värikoodi

Til.no

Suodatintyyppi

Käyttötarkoitus

5553070

Pro2 P3

Kiinteät ja nestemäiset vaaralliset ja radioaktiiviset hiukkaset sekä mikro-organismit kuten
bakteerit ja virukset

5544070

Pro2 A1

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

5544071

Pro A2

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

5544072

Pro2 A1B1E1

Orgaaniset, epäorgaaniset ja happamat kaasut ja höyryt

5544073

Pro2 A1B1E1K1

Orgaaniset, epäorgaaniset ja happamat kaasut ja höyryt sekä ammoniakki

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
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Hyväksynnät:
CE 0121. EN 140:1998 / EN 14387:2004 / EN 143:2000.
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