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KOD PRODUKTU: CS3039
NAZWA PRODUKTU:  Filtr Zaworu wydechowego CleanSpace™  

Steri-Plus (pk 20)

FILTR ZAWORU WYDECHOWEGO CLEANSPACE™ STERI-PLUS DANE TECHNICZNE

Opis Filtr zaworu wydechowego CleanSpace Steri-Plus jest odpowiedni do użytku z HALO CleanSpace. Steri-Plus 
(CS3038 i CS3039) nie wpływa na ochronę dróg oddechowych systemu i musi być używany razem z filtrem 
cząstek stałych HALO CleanSpace HEPA P SL R (CS3002) lub filtrem cząstek stałych CleanSpace HALO Bio P3 
TM3 P SL R (CS3025). Steri-Plus jest przeznaczony do filtrowania powietrza wydychanego przez użytkownika, 
a tym samym chroni osoby nie noszące systemu ochrony dróg oddechowych. Filtr wydechowy Steri-Plus 
należy wymienić, jeśli został zanieczyszczony rozpuszczalnikami organicznymi (na przykład izopropanolem, 
ksylenem lub toluenem), jeśli uległ widocznemu zabrudzeniu lub upłynął termin ważności. 

Uwaga: Steri-Plus może być używany wyłącznie w połączeniu z półmaską HALO wyposażoną w osłonę 
zaworu wydechowego. Steri-Plus NIE może być używany z osłoną głowy CS3024. 

Cechy 	■ Do stosowania z rewolucyjnym HALO CleanSpace: lekki PAPR bez rurek ani pasów 
	■ Materiały: Włókniny elektrostatyczne.
	■ Szybki i łatwy montaż i demontaż z obudowy filtra zaworu wydechowego (CS3038).
	■ Sprzedawane w opakowaniach po 20 sztuk (CS3039).

Specyfikacje 
i materiały

	■ Waga: 750g (pkt 20) Wymiary opakowania: 200 mm x 270 mm
	■ Materiały: Włókniny elektrostatyczne. 
	■ Magazynowanie i użytkowanie: od –10°C do +55°C (od –4°F do +131°F) przy wilgotności względnej <90%. 
Unikać bezpośredniej ekspozycji na promienie słoneczne. Przechowywać z dala od smarów i olejów.

	■ Czyszczenie: Nie czyścić, wyrzucić, gdy wymagana jest wymiana filtra wydechowego. 
	■ Do użytku wyłącznie z filtrem cząstek stałych CleanSpace. Steri-Plus nie wpływa na ochronę 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 produktu 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. 
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