BIOKAPTUR CLEANSPACE™
KOD PRODUKTU:
NAZWA PRODUKTU:

Opis

DANE TECHNICZNE

CS3024
Halo Bio Kaptur CleanSpace™

Biokaptur CleanSpace nadaje się do stosowania z systemem półmasek HALO CleanSpace i jest zaprojektowany
w celu zapewnienia ochrony przed rozpryskami i zanieczyszczeniami przenoszonymi przez powietrze.
Biokaptur nie zapewnia ani nie przyczynia się do ochrony dróg oddechowych systemu HALO i musi być zawsze
używany razem z półmaską HALO CleanSpace (CS3003, CS3004 lub CS3005), filtrem cząstek stałych HALO
CleanSpace Bio P3 TM3 P SL R (CS3025) i pokrywą zaworu wydechowego BIO (CS3026). Filtr wydechowy HALO
BIO (CS3027) może być również używany z Biokapturem, jednak jest to akcesorium opcjonalne. Żadna inna
kombinacja maski, filtra i zaworu wydechowego nie jest zatwierdzona do użytku z Biokapturem.
Biokaptur jest przymocowany do systemu półmaski HALO za pomocą dwóch przelotek. Przelotki te zatrzaskują
się na pokrywie zaworu wydechowego BIO z przodu i rurce wlotowej filtra CleanSpace BIO z tyłu.
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Do stosowania z rewolucyjnym HALO CleanSpace: lekki PAPR bez rurek ani pasów
Materiały: Tkanina - zgrzewany polietylen, wizjer - poliwęglan, przelotki - poliizopren.
Szybkie i łatwe zakładanie i zdejmowanie z systemu półmaski HALO CleanSpace.
Szeroki wizjer panoramiczny.

Waga: 150 g (pojedyncza). Wymiary opakowania: długość - 310 mm, średnica - 120 mm.
Materiały: Tkanina - zgrzewany polietylen, wizjer - poliwęglan, przelotki - poliizopren.
Magazynowanie i użytkowanie: od –10°C do +55°C (od –4°F do +131°F) przy wilgotności względnej <90%.
Przechowywać z dala od bezpośrednich promieni słonecznych, smarów i olejów.
Czyszczenie: Nie czyścić, wyrzucić, gdy Biokaptur wymaga wymiany.
System HALO wraz z Biokapturem to obcisła półmaska PAPR. Biokaptur nie zapewnia ani nie przyczynia się
do ochrony układu oddechowego.

Przewidziane
Zastosowania

Opieka zdrowotna, produkcja farmaceutyczna, badania, laboratoria diagnostyczne i ratownicy. Odpowiednie
do ochrony przed cząstkami stałymi, w tym przed powietrznymi zagrożeniami biologicznymi.

Szkolenie

Szkolenie online dostępne z weryfikacją zgodności.
Kontakt sales@cleanspacetechnology.com

Ograniczenia

Respiratory CleanSpace to maski nadciśnieniowe z filtrem powietrza, wspomagane wentylatorem,
przeznaczone do noszenia w środowiskach, w których istnieje wystarczająca ilość tlenu, aby bezpiecznie
oddychać. Nie stosować CleanSpace w atmosferach o klasyfikacji IDLH (bezpośrednie zagrożenie życia
i zdrowia) w celu ochrony przed gazami/oparami, których nie można filtrować, ani w atmosferach
wzbogaconych w tlen lub z niedoborem tlenu.

Cleanspace Technology Pty Ltd
ABN 24 146 453 554

Tel: +61 2 8436 4000

U5, 39 Herbert Street
St. Leonards NSW 2065 Australia

sales@cleanspacetechnology.com
www.cleanspacetechnology.com

NE002390

