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Promask on monipuolinen hengityksensuojain, joka on suunniteltu
suojaamaan vaativimmissa käyttökohteissa erilaisilta vaaroilta.
    Promask on monenlaisessa teollisuuskäytössä koeteltu kokonaamari.
Kasvosan tiivistereunus istuu anatomisesti kasvoja puristamatta.
Uusimman IT-teknologian avulla suunniteltujen hengitysventtiilien ja
ilmakanavien ansiosta hengitysvastus on poikkeuksellisen pieni, joten
käyttäjä ei väsy helposti pitkänkään käytön aikana.
    Laajan visiirin ansiosta näkökenttä on suurin mahdollinen. Naamarin
etuosaan sijoitettu puherasia helpottaa kommunikointia työtovereiden
kanssa. Lisävarusteena saatava kovapinnoitettu (HC) visiiri ei naarmuunnu
ja kestää hyvin liuotinaineita. Läpinäkyvä sisänaamari parantaa
käyttömukavuutta ja mahdollistaa käyttäjän helpon tunnistamisen.
    Promask on valmistettu joko kestävästä Procomp®-halobutyyli-
elastomeeristä tai ultrakevyestä silikonista. Naamaria on kahta kokoa,
joten se soveltuu laajalle käyttäjäjoukolle.
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PROMASK MUSTA
Procomp® -materiaalin lujuus ja hyvä kemikaalien kestokyky takaavat pitkän
käyttöiän. CE-hyväksyntä: EN136:n mukaan vaativimpaan luokkaan 3. CE 0121.

Koeteltua
kestävyyttä

Soveltuu CBRN-
käyttöön (vaaralliset
kemikaalit, biologiset
riskitekijät,
säteilyn ja
ydinlaskeuman
uhkatekijät)

Suodatinliitos
sivulla (vasen
puoli)

Kaksi koko-
vaihtoehtoa

Läpinäkyvä
sisänaamari

Lisävarusteena
kovapinnoitettu
visiiri

PROMASK SIL
Promask Sil -kokonaamarin materiaali on hypoallergeenista keltaista nestesilikonia.
Naamarin mukavuus ja suojausteho ovat taattua Promask-tasoa.
CE-hyväksyntä: EN136, luokka 2. CE 0121.

Helppo
puhdistaa

Pehmeä ja taipuisa
nestesilikoni

Huomiota
herättävä
keltainen
väri lisää
turvallisuutta

Läpinäkyvä
sisänaamari

Kaksi
kokovaihto-
ehtoa

Suodatinliitin
sivulla (vasen
puoli)

Helposti kiinnitettävä
silmälasinkehys käyttäjän
omille linsseille

Helposti kiinnitettävä
silmälasinkehys optisesti
korjatuille linsseille



Hyväksynnät
Promask Musta (halo-butyl elastomeeri) on hyväksytty ja CE sertifioitu EN136 luokkaan 3.
EC-tyyppitarkastus BGIA, ID:0121 (ilmoitettu laitos), sertifikaatti nro 981135 (Promask Musta)
ja sertifikaatti nro 021018 (Promask HC).
Promask Silikoni on hyväksytty ja CE-sertifioitu EN136 luokkaan 2. EC-tyyppitarkastus
BGIA, ID:0121 (ilmoitettu laitos), sertifikaatti nro. 0401105.

PROMASK
– MONIPUOLISEEN
  KÄYTTÖÖN

Scott Promask kasvo-osa on:
• suodatinnaamari

• puhallinsuojaimen kasvo-osa

• paineilmaletkulaitteen kasvo-osa

   - Promask Combi

• hitsaussuojus

PROMASK MUSTA JA PROMASK SIL

Ammattilaiselle istuva ja käyttömukava suojain
• Ergonomisesti muotoillun T-palkin muotoisen tiivistereunuksen ansiosta kasvo-osa on tiivis
   ja anatomisesti istuva lisäksi leukakupin kanava poistaa kosteuden naamarin sisältä.
• Sisänaamarin rakenne laskee hiilidioksidipitoisuuden erittäin alhaiseksi (CO2-pitoisuus
   < 0.5 %) - estäen väsymisen käytön aikana.
• Ilmanvirtaus pyyhkäisee visiirin sisäpuolitse pitäen lasin huurtumattomana.
• Suodatin ja puhaltimen letkun kiinnityskohta on sivulla, joten niskaan kohdistuva rasitus
   on minimoitu ja käyttäjän on helppo päästä lähelle kohdetta.

Huippuluokan materiaalit
• Promask Sil: uusi nestesilikoninen kasvo-osa on täysin hypoallerginen, joustava ja pehmeä,
   mutta kestävä materiaali.
• Promask musta: kasvo-osa on valmistettu iholle turvallisesta ja käytössä kestävästä
   materiaaliyhdisteestä (Procomp), mikä kestää kemikaaleja, lujaa kulutusta ja vanhenemista.
• Sisänaamari on silikonia, eikä aiheuta mitään allergisia oireita.
• Kaikki läpät on valmistettu kestävästä silikonista.

Suojauskertoimet
Hengityksen- HTP-arvon
suojain moninkerta

Suodatinnaamari 40  (P3)
Puhallinlaitteen
kasvo-osa 40  (TM3)
Paineilmalaitteen
kasvo-osa 100 (EN139)

Tekniset tiedot Promask Procomp Promask Sil EN 136
Hengitysvastus
  Sisäänhengitys 30 L/min 0.3 mbar 0.3 mbar max 0.5 mbar
  Uloshengitys 160 L/min 1.05 mbar 1.05 mbar max 3.0 mbar
CO2 -pitoisuus 0.5 % 0.5 % max 1.0 %
Näkökenttä
  Tehollinen 83 % 85 % ≥ 70 %
  Peitollinen 85 % 83 % ≥ 80 %
Paino 525 g 546 g –
Suodatinkierre 40 mm 40 mm EN 148-1

++++(+) erinomainen
+++ erittäin hyvä
+++ hyvä
++ tyydyttävä
+ välttävä
- heikko

Kasvo-osien ominaisuudet Procomp Silikoni
Säänkesto + + + + + + +
Ihon kemikaalien kesto + + + + + + +
Kaasun ja höyryn läpäisy + + + + + + +
Kuuman höyryn kesto + + + + -
Lämmönkesto + + + + + + + +
Mekaaninen kestävyys
• Uusi kasvo-osa + + + + + + +
• Ikääntynyt kasvo-osa + + + + +
Kuumuuden kesto
- Pitkä kestoaika °C 100 °C 140 °C
- Lyhyt kestoaika °C 200 °C 275 °C
Kylmyyden kesto °C - 50 °C - 80 °C
Allergeeniset ominaisuudet Ei vaikutusta Ei vaikutusta

Materiaalit
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Paineilmakokonaamari teolliseen paineilmaverkkoon.

Promask Combi (012780)
Kasvo-osassa on paineilma-adapteri hengitysletkun kiinnittämistä varten.
Promask Combissa on itsestään sulkeutuva venttiili.

    Naamarin toiseen kierteeseen (tulppa poistetaan ensin) voidaan kiinnittää
suodatin; käyttäjä irrottaa kasvo-osan ilmansyöttöjärjestelmästä ja voi poistua
alueelta turvallisesti.

    Noudata ohjeita suojaimen käyttörajoituksista. Promask Combin kanssa
käytetään IS-paineilmaventtiiliä (062580)  jolla ilmanvirtaus säädetään sopivaksi.

Hyväksynnät
EN139:1994. FIOH ID: 0403, sertifikaatti nro 99225S01.

Jälleenmyyjä:

Varaosat ja lisävarusteet:
katso Scott Health & Safety:n hinnasto.

Scott Pro2000 suodattimet:
katso erillinen esite.

Scott Moottoroidut hengityksensuojaimet:
katso erilliset esitteet.

Scott Paineilmaletkulaitteet:
katso erillinen esite.

T I L A U S T I E D O T

Promask Procomp
012681 Promask, musta M normaali koko, PC visiiri
012670 Promask, musta S pieni koko, PC visiiri
012684 Promask musta M kovapinnoitetulla visiirillä
012980 Promask, musta niskanauhalla, PC-visiiri
012881 Promask, musta Data Carrier - muistilla

Promask Silikoni
012882 Promask Sil M, keltainen silikoni
012883 Promask Sil S, keltainen silikoni, pieni koko

012551 Erikoismalliset silmälasinkehykset
korjaavia linssejä varten. Helppo kiinnittää
sisänaamariin.

012797 Hitsaajan suojahuppu,
palonkestävää kangasta.

012796 Hitsausvisiiri DIN 10 on
helppo kiinnittää naamariin kahdella
vipusalvalla. Hitsauslasi on ylösnostettava
ja siihen voidaan asentaa myös automaatti-
sesti tummuva hitsauslasi Auto-Shade
063298 (tummuus DIN 10/11).

010185   HD-polyeteeni laukku.

Saattomuisti.
Naamariin voidaan asentaa elektroninen
tunnistusjärjestelmä, jonka avulla
naamarin käyttöä ja huoltoa
voidaan seurata. Naamariin
asennetaan pieni kapseloitu
mikropiiri (muistinappi), joka akti-
voidaan erityisellä lukijalaitteella. Tiedot
huolloista, käytöstä ym. tallennetaan saattomuisti-
ohjelmalla naamarin huoltotietokantaan.

012595   Kantokassi, kangasta. Naamarille
ja suodattimelle, olka- ja vyölaukkuversiot.
Polyuretaanipäällysteistä nailonkudosta,
tarrakiinnitys.
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LISÄVARUSTEET

141080 Protester tiiveyden
testauslaite.
Yksinkertainen ja luotettava testauslaite
naamarin tiiveyden selvittämiseksi.

Koska linjamme on kehittää tuotteitamme jatkuvasti, pidätämme
oikeuden muutoksiin.

Suomi:
Scott Health & Safety Oy
PL 501
65101 Vaasa
Asiakaspalvelu:
Puh.: (06) 3244 536, -537
Fax: (06) 3244 591
Email: scott.sales.fin@tycoint.com
www.scottsafety.com

UK:
Scott Health & Safety Ltd
Pimbo Road, West Pimbo,
Skelmersdale, Lancashire, WN8 9RA
ENGLANTI
Asiakaspalvelu:
Tel: +44 (0)1695 711711
Fax: +44 (0)1695 711772
Email: scott.sales.uk@tycoint.com
www.scottsafety.com


