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Sundström Safety AB:n perusti vuonna 1926 vuori-insinööri 
Ivan Sundström, joka jo varhain havaitsi kaivostyöntekijöi-
den silmien ja keuhkojen suojaamistarpeen. 

Yrityksen ja tuotteiden kehittämistä jatkoi hänen poikansa Per, joka myös opiskeli Teknillisessä 
koulussa (nykyinen Konstfack). Taideopintoihin sisältyi muun muassa ihmisen anatomian 
analysointia. Kasvonmuotojen ymmärtäminen loi perustan suojanaamareiden muotoilulle ja 
ominaisuuksille. Hyvän hengityssuojaimen pitää olla helppokäyttöinen ja mukava. 1962 Per 
Sundström esitteli ensimmäisen kumista valmistetun ja anatomisesti muotoillun nykyaikaisen 
suojanaamarin. 1989 lanseerattiin ensimmäinen silikoninaamari. 

Tavoitteemme on suojata ihmisiä epäpuhtaalta ilmalta. Huolenpito sai isoisämme aloittamaan 
suojanaamareiden valmistuksen 80 vuotta sitten. Se tehtävä on kulkenut mukanamme 
2000-luvulle. Sen vuoksi emme tyydy pelkästään täyttämään viranomaisvaatimuksia. 

Pyrimme olemassa olevalla tekniikalla valmistamaan mahdol-
lisimman hyviä ja tehokkaita tuotteita. Viimeisten 35 vuoden 
aikana Sundström Safety on panostanut erittäin paljon tuote-
kehitykseen. Tavoitteena on ollut laajennettavan ja joustavan 
tuotevalikoiman luominen. Nyt voimme esitellä täydellisen 
järjestelmämme naamareita, suodattimia ja lisävarusteita 
markkinoiden kaikille käyttöalueille. Vaikka olemmekin tyyty-
väisiä nykyisiin tuotteisiimme, tuotekehityksemme ei lepää 
laakereillaan. Pyrimme aina tarjoamaan asiakkaillemme 
parhaan mahdollisen suojaimen. 

Kun isoisämme perusti yrityksensä, hän ei olisi voinut kuvitella 
nykyajan vientipainotteista yritystä. Sitä vastoin hän varmaan-
kin toivoi yrityksen jatkavan ja pysyvän perheyrityksenä. Näin 
on käynyt ja toivomme sen myös jatkuvan. Joulukuussa 2004 
Per Sundström poistui keskuudestamme ja kolmas sukupolvi 
jatkaa nyt yrityksen johtamista samassa hengessä.

Sundström Safety AB

1960-luku 1980-luku

Ihmisten suojaaminen epäpuhtaalta ilmalta
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Hengityksensuojaimet
Modernissa yhteiskunnassa ympäristössämme esiintyy monia vaaralli sia aineita joko kaasuina tai hiukkasina. 
Voimme altistua näille monille terveyttämme uhkaaville epäpuhtauksille sekä työympäristössä että vapaa-aikana. 
Hengityssuojainten tehtävä on estää näiden aineiden kulkeutuminen elimistöömme hengitysteiden kautta.

Hengityksensuojaimet jaetaan niiden toimintaperiaatteen 
mukaan kahteen pääryhmään 

Epäpuhtaus ilmassa: 1000 hiukkasta/cm3

Aineen HTP-arvo: 50 hiukkasta/cm3
= Tarvittava suojauskerroin 20.

Todellinen suojauskerroin. Mitä se on?
Todellinen suojauskerroin perustuu käytännön työympäristössä työskentelevillä ihmisillä tehtyihin mittauksiin. 
Tämä kerroin perustuu siis asiantuntijoiden arvioihin ja se on matalampi kuin labora toriotestien perusteella 
määritelty nimellinen suojauskerroin. Kaikilla saman tyyppialueen tuotteilla, esim. puolinaamareilla, kokonaa-
mareilla, ja hupuilla on sama  todellinen suojauskerroin. Todellista suojauskerrointa on käytettävä muun muas-
sa laskelmissa ja valittaessa epäpuhtaisiin ympäristöi hin sopivaa oikean tyyppistä hengityssuojainta. 

Esim. puolinaamaria, jonka  todellinen suojauskerroin on 20 ja joka toisin sanoen vähentää epä puhtauksien 
määrän yhteen kahdeskymmenesosaan, voidaan käyttää pitoisuuksissa, jotka ovat enintään 20-kertaisia 
hygieeniseen raja-arvoon nähden. Huomioitavaa: suodatinsuojaimia ei tulisi koskaan käyttää sellaisissa 
olosuhteissa, jotka ovat välittömästi vaarallisia hengelle tai terveydelle. 

Loppukäyttäjien koulutus laitteen sovittamisessa käytössä ja kunnossapidossa on tärkeää laitteen oikean toi-
minnan varmistamiseksi. Työkuorma on tärkeä tekijä oikean ja sopivan hengityssuojaimen valinnassa.
Sundström Safety AB suosittelee siksi kolmivaiheista valintaprosessia:
Vaihe 1: Matala työkuormitus – suodatuslaitteet
Vaihe 2: Korkeampi työkuormitus – puhallinavusteiset suodatuslaitteet
Vaihe 3: Huonot varoittavat tiedot – paineilmalla varustetut hengityssuojaimet

Onko hengityssuojaimen antama suojaus riittävä?
Hengityssuojaimen tehokkuuden mittana käytetään ko. suojaimen suojauskerrointa. Suojauskerroin ilmoittaa 
montako kertaa epäpuhtaampaan tilaan ko. suojaimella voi mennä verrattuna vaaran aiheuttaman aineen 
HTP-arvoon. Esimerkiksi jos tietyn aineen pitoisuus suojaimen sisällä on yksi kahdeskymmenesosa siitä 
mitä sen on mitattu olevan ympäröivässä tilassa niin hengityssuojaimen suojauskerroin on 20.
Esimerkki: 

Suodatinsuojaimet Hengityslaitteet

Suodatinsuojaimissa käyttäjä saa ilmaa suodattimen läpi, 
jonka tehtävänä on erottaa epäpuhtaudet. (Hengitettävän 
ilman happipitoisuuden on oltava vähintään 17 % tilavuudesta, 
jotta näitä suojaimia voidaan käyttää). 

Paineilmaletkulaitteet. 
Raitisilmalaitteet. 
Kannettavat paineilmalaiteet. 
Kannettavat happilaitteet.
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Puolinaamarit/Kokonaamarit
Sundströmin puolinaamarivalikoimasta on valittavissa sopiva 
suojain vaativiin olosuhteisiin käytettä väksi, joko koko 
työpäivän ajan, tai vain muutamiksi tunneiksi kerrallaan. 
Sundströmin puolinaamarit ovat tunnettuja hyvästä muotoi-
lustaan, ne sopivat tiiviisti kasvoille, eivät estä näkyvyyttä, 
niillä on isot suojauskertoimet, sekä pienet hengitysvastukset.

Kokonaamarin käyttö on suositeltavaa olosuhteissa, joissa 
epäpuhtauksien pitoisuudet ovat korkeat. Sundströmin 
kokonaamari SR 200 tarjoaa loistavan suojan kaikissa niissä 
olosuhteissa, joissa suodat tavia hengityssuojaimia saa 
käyttää. Kokonaamarin kanssa käytetään samoja Sundström 
suodattimia kuin puolinaamareissa, adapterin SR 280 avulla. 
Suodatinsuojaimia ei tulisi koskaan käyttää sellai sissa 
olosuhteissa, jotka ovat välittömästi vaarallisia hengelle tai 
terveydelle (IDHL).

SR 100 puolinaamari on valmistettu silikonista ja se 
on saatavana kahtena kokona, M/L ja S/M. Kaksi 
uloshengitysventtiiliä ja suodat timien alhaiset hengi-
tysvastukset tekevät suojaimesta kevyen hengittää. 
Uloshengitysventtiilit on suojattu pölyjä ja aerosoleja 
vastaan kannella. Nauhasto on helposti säädettävissä ja 
se kiinnittyy vahvasti naamarin runkoon levyllä. Nauhaston 
kiinnityslevyn ansiosta naamari asettuu kasvoja vasten 
tasaisesti ja miellyttävästi. SR 100 on hyväksytty käy-
tettäväksi paineilmalaitteen SR 307 kanssa. Mukana toi-
mitetaan esisuodattimen pidike ja testilevy toimivuuden 
helppoa testaamista varten.
Testattu standardin EN 140:1998 mukaisesti.

SR 90-3 puolinaamari on valmistettu termoplastisesta 
elastomeeristä (TPE) ja se on saatavana kahtena kokona, 
M/L ja S/M. Puolinaamari on varustettu kahdella uloshen-
gitysventtiilillä, jotka varmistavat alhaisen uloshengi-
tysvastuksen. Uloshengitysventtiilit on suojattu kansilla 
pölyjä ja aerosoleja vastaan. Puolinaamarin nauhasto 
on helposti säädettävissä ja päälakinauhassa oleva levy 
varmistaa nauhaston käyttömukavuuden ja istuvuu-
den. Puolinaamari SR 90-3 on hyväksytty käytettäväksi 
paineilmalaitteen SR 307 kanssa. Mukana toimitetaan 
esisuodattimen pidike ja testilevy toimivuuden helppoa 
testaamista varten.
Testattu standardin EN 140:1998 mukaisesti.

SR 200 kokonaamaria käytetään kun tarvitaan maksi-
maalista suojausta. Kokonaamari on yhtä helppokäyttöi-
nen kuin puolinaamarimme. SR 200 kokonaamarin runko 
on valmistettu silikonista ja sen muoviosat on valmistettu 
polyamidista, molemmat materiaalit ovat elintarvikehy-
väksyttyjä. Naamarissa on kaksi uloshengitysventtiiliä, 
jonka vuoksi hengitysvastus on alhainen. Helposti sää-
dettävä tekstiilihihnasto. Osa sisään hengitettävästä 
ilmasta ohjataan näköedustan kautta. Tällä estetään 
edustan huurtuminen. Naamari on erittäin kevyt, vain 450 g. 
Testattu standardin EN 136:1998 mukaisesti.
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Puoli- ja kokonaamarien 
lisävarusteet

Suojahuppu SR 345 on tarkoitettu käytettäväk si 
Sundström puolinaamareiden kanssa, joko suodat-
timien tai paineilmalaitteen SR 307 tai paineilmalaitteen 
SR 90 Airline kanssa. Huppu on valmistettu kemikaaleja 
kestävästä, pääl lystetystä kankaasta, joka kestää usei-
den kemi kaalien roiskeet. Huppu on valmistettu siten, 
että puolinaamarin uloshengitysventtiilien kan net jäävät 
hupun ulkopuolelle, mikä vähentää hupun huurtumista. 
Pestävä. Saatavana myös pidennettynä, jolloin se 
suojaa vartalon yläosaa, SR 346.

Suojahuppu SR 64 on tarkoitettu käytettäväksi Sundström puolinaa-
mareiden kanssa. Huppu suo jaa päätä ja hiuksia hiontapölyltä, sekä 
roiskeilta. esim. korkeapainepesu- ja ruiskumaalaustöissä. Huppu on 
valmistettu Tyvek® materiaalista ja näkö edusta PVC-muovista.

Säilytyslaatikko SR 230. Sundström puolinaamarin ja suodat-
timien säilytykseen. Laatikko suojaa naamaria ja suodattimia 
likaantumiselta ja rikkoontumiselta.

Säilytyslaukku SR 339. Laukku on tarkoitettu yhden puolinaa-
marin ja yhden suodattimen säilytystä varten. Valmistettu 
vahvasta ja jousta vasta synteettisestä kankaasta.

Säilytyslaatikko SR 344 on tarkoitettu hengityssuojainten 
säilyttä miseen. Kansi on läpinäkyvää polypro peenia, joten 
laatikon sisältö on helppo tarkistaa. Laatikko voidaan myös 
asentaa seinälle.

SR 100:n lisätarvikkeet sisältää läppäsarjat venttiileihin,
varanauhastot, esisuodattimen pidin sekä uloshengitysventtiilien
kannet. Samat saatavilla SR 90-3:een. 
 
Puhdistuspyyhe SR 5226 on tarkoitettu naamarien päivittäi-
seen puhdistamiseen. 
 
Merkintäjärjestelmä Sundström naamareihin. Kulutusta 
kestävä tarra kiinnitetään naamareihin, jolloin voidaan käyttää 
viivakoodia kunkin maskin rekisteröimiseksi. Tarrassa on tilaa 
myös käyttäjän nimelle. 
 
SR 336 Teräsverkkoympyrä suodattimien suojaamiseksi kipi-
nöiltä ja roiskeilta hitsattaessa, polttoleikattaessa ja hiottaessa.



Äänenvahvistin SR 324 parantaa kommunikointia käytettäes-
sä puolinaamaria SR 100/SR 90-3 ja kokonaamaria SR 200. 
Mikrofoni asennetaan naamarin uloshengitysventtiiliin; kaiutin 
voidaan kiinnittää esim. rintataskuun tai vyöhön. 

Mikrofoni SR 342 mahdollistaa kommunikoinnin käytettäessä 
Sundströmin puolinaamaria SR 100SR 90-3 tai kokonaamaria 
SR 200. Mikrofoni on valmiiksi asennettuna uloshengitysvent-
tiilin kanteen, joka puolestaan voidaan asentaa jommankum-
man naamarin uloshengitysventtiiliin.

Koestuslevyä SR 328 käytetään Sundströmin puolinaamarissa SR 100. 
Koestuslevy kiinnitetään yhteen naamarin uloshengitysventtiileistä.
Koestuslevyä SR 370 käytetään Sundströmin kokonaamarissa SR 200. 
Levy asennetaan naamarin suodattimen ja suodatinliitännän väliin. 
Koestuslevyjä käytetään ainoastaan naamarin kytkemiseksi mittauslait-
teeseen tai sovituskokeiden suorittamiseen. 

Kokonaamarin lisävarusteet:
Hitsauskasetti SR 84 Hitsaajille on tarjolla hitsauskasetti, joka on helppo kiin-
nittää kokonaamarin runkoon. Kasettiin voidaan asentaa 110x60 mm kokoinen 
vakiolasi tai auto maattisesti himmentyvä suodatin. Ylös nostettuna kasetti sovel-
tuu myös hiomiseen ja muunlaiseen viimeistelyyn. Kasetin ja hitsauslasin pitimen 
raken teen ansiosta kokonaisuus on erittäin kevyt, mikä on havaittavissa kasetin 
ollessa ylös nostettuna.  
 
Silmälasinkehykset optisille linsseille SR 341 Optisia laseja käyttäville on saa-
tavilla teräksiset silmälasien kehykset, joka kestää useita lasin vaihtoja. Kehys on 
helppo asentaa, se pysyy vakaasti paikoillaan ja on helposti säädettävissä sopi-
valle etäisyydelle silmistä. 
 
Lasinen näköedusta SR 365 Mikäli vakiona toimitettava PC-näköedusta ei ole 
tarpeeksi kestävä tietylle kemikaalille, niin SR 200 voidaan asentaa myös lasinen 
näköedusta. Saatavissa joko alkuperäisesti asennettuna tai myöhemmin asennet-
tavana lisävarusteena. 
 
Suojakalvo SR 343/SR 353 Sijoitetaan, joko pc-näköedustan, tai lasisen näkö-
edustan päälle vastaavasti. Suojakalvo on helposti vaihdettavissa uuteen. Kalvo 
antaa erinomaisen suojan töissä, joissa alkuperäinen visiiri likaantuisi nopeasti ja 
olisi sen vuoksi puhdistettava.

Liitoskappaleen SR 280-3 avulla voidaan Sundström suodattimia käyttää sellais-
ten kokonaamarien kanssa, joissa on EN 148-1 kierre, kuten Sundström kokonaa-
mari SR 200. Testattu normin EN 136:1989 mukaisesti.

 Kokonaamariin SR 200 on saatavana useita eri lisävarusteita, jol-
loin se sopii moneen käyttötarkoitukseen

Puoli- ja kokonaamarien 
lisävarusteet
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Hiukkassuodattimet koko- ja puolinaamareille 
jaetaan kolmeen luokkaan

Luokka Käyttöalue Erotuskyky (NaCl ja parafiiniöljy) 
kuiville ja märille hiukkasille

P1 R/P1 NR Kiinteät ja nestemäiset hiukkaset1 80%

P2 R/P2 NR Kiinteät ja nestemäiset hiukkaset2 94%

P3 R/P3 NR Kiinteät ja nestemäiset hiukkaset3 99,95%

R (Reusable) –merkittyä, uudelleenkäytettävää suodatinta voidaan käyttää kauemmin kuin yhden työvuoron ajan.
NR (Not Reusable) –merkittyä, ei uudelleenkäytettävää suodatinta saa käyttää vain yhden työvuoron ajan.

1.  Ei nesteaerosoleille, ei syöpää aiheuttavia ja radioaktiivisia aineita vastaan, ei mikro-organismeja (bakteerit, 
virukset, itiöt) tai biokemiallisia aineita (entsyymit, hormonit) vastaan.

2.  Ei mikro-organismeja (bakteerit, virukset, itiöt) tai biokemiallisia aineita (entsyymit, hormonit) vastaan.
3.  Suojaa kaikenlaisilta hiukkasilta.

Korkeampi hiukkassuodatinluokka kattaa myös alemman luokan, esim. P3-luokka kattaa myös luokat P2 ja P1. 
Hiukkassuodatin tulee vaihtaa jos se vaurioituu tai kun hengitysvastus kasvaa.
Hiukkassuodatin suojaa vain hiukkasilta, ei kaasuilta.

Suodatinluokka Suodatuskyky testattu aina seuraaville pitoisuuksille asti

1 0,1 tilavuusprosenttia = 1 000 ppm

2 0,5 tilavuusprosenttia = 5 000 ppm

3 1,0 tilavuusprosenttia = 10 000 ppm

ppm= miljoonasosia, eng. parts per million.

Suodatintyyppi Käyttöalue Tunnusväri

A Orgaaniset kaasut ja höyryt, esim. liuottimet kuten lakkabensiini ja tolueeni Ruskea

AX Matalassa lämpötilassa kiehuvat kaasut/höyryt, esim. asetoni ja metanoli Ruskea

B Epäorgaaniset kaasut ja höyryt esim. kloori, rikkivety ja syanidi Harmaa

E Happamat kaasut, kuten rikkidioksidi Keltainen

K Ammoniakki ja tietyt orgaaniset amiiniyhdisteet Vihreä

Hg Elohopea Punainen

Suodattimen saavuttaessa kyllästyspisteensä, se läpäisee kaasua/höyryä kiihtyvällä tahdilla. Suodatin pitää siis vaih-
taa hyvissä ajoin ennen sen kyllästyspisteen saavuttamista. Vaihtaessasi suodatinta tarkista että sen pakkaus on ehjä. 
Kaasunsuodatin suojaa vain kaasuilta ja höyryiltä, ei hiukkasilta.

Tarvitsetko lisää teknistä tietoa Sundström tuotteista? Lisää tietoa hankit Sundströmin kotisivuilta www.srsafety.com 
tai soittamalla meille.

SR 510 P3 R hiukkassuodatin suojaa kaikenlaisilta hiukkasilta (pöly, savu, sumu, suihke, 
asbesti), myös bakteereilta, viruksilta ja radioak tiiviselta laskeumalta. SR 510 suodatin 
erottaa 99,997% ilman hiuk kasmaisista epäpuhtauksista. Se tarkoittaa, että ilma on 33000 
kertaa puhtaampaa suodattimen sisä- kuin ulkopuolella (standardi vaatii, että se on vähin-
tään 2000 kertaa puhtaampaa). Uutta on myös entistä suurempi suodattimen pinta-ala, 
noin 1300 cm2. Suuresta suodatinpinta-alasta seuraa erittäin pieni hengitysvastus, joka on 
jopa 70% matalampi kuin standardin vaatima. SR 510 suodatin sopii Sundströmin kaikkiin 
suodat timella varustettuihin tuotteisiin.
SR 610 P3 R hiukkassuodatin suojaa kuten yllä ja on tarkoitettu esim. Kokonaamariin 
SR 200 ja on varustettu EN 148-1 mukaisella vakiokierteellä.
Ei yhdistettävissä kaasunsuodattimeen.

SR 221 esisuodatinta suositellaan aina käytettäväksi sekä hiukkas- , että kaasunsuodatti-
men kanssa. Esisuodattimen käyttö pidentää varsi naisen suodattimen käyttöikää, koska 
se suodattaa suuret hiukkaset ja aerosolit, jotka muutoin tukkisivat pääsuodattimen ennen-
aikaisesti. Esisuodattimen pidin SR 5153 on tarkoitettu esisuodattimen kiinnittämi seen 
varsinaisen suodattimen päälle. Esisuodattimen pidintä käytetään myös tiiveystestin suorit-
tamiseen SR 322 testilevyn avulla.

Kaasunsuodattimet jaetaan luokkiin 
ja tyyppeihin
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Kaasunsuodatinvalikoima/
Yhdistetyt suodattimet 

Kaasunsuodattimet Selostus

SR 217 A1/SR 218 A2 suojaavat orgaanisilta yhdisteiltä, joiden kiehu mispiste on yli 
65° C. Esim. maalien, liimojen ja lakkojenvalmistus, sekä käyttö 
(mm lak kabensiini, tolueeni, styreeni, tärpätti ja asetoni).

SR 315 ABE1/SR 294 ABE2 suojaavat orgaanisilta yhdisteiltä, joiden kiehumispiste on yli 
65° C, sekä epäorgaanisilta yhdisteiltä, happamilta kaasuilta 
ja höyryiltä. Esim. kloori ja kloorivety, fluori, muurahaishappo 
sekä etikkahappo ja kaasu maiset hapot.

SR 316 K1/SR 295 K2 Suojaavat ammoniakilta ja tietyiltä orgaanisilta amiiniyhdisteiltä. 

SR 297 ABEK1 Suojaa kuten suodatin 315 ABE1 ja lisäksi ammoniakilta. 

SR 298 AX Suojaa orgaanisilta yhdisteiltä, joiden kiehumispiste on tasan 
tai alle 65° C.

Yhdistetyt suodattimet
Tilanteissa, joissa on suojauduttava samanaikaisesti kaasuja ja hiukkasia vastaan, voidaan hiukkas- 
ja kaasunsuodatin yhdistää. Korkeapainepesu, ruiskumaalaus, torjunta-aineruiskutus, sekä monien 
aineiden kuumennus ja kaasujen kondensoituminen ovat esimerkkejä tällaisista tilanteista. 
Yhdistettäessä suodat timia valitaan ensin sopiva kaasunsuodatin, jonka jälkeen sen päälle liite-
tään hiukkassuodatin SR 510 P3 yksinkertaisesti painamalle suodattimet yhteen.Huomioitavaa! 
Hiukkassuodatin tulee aina laittaa kaasun suodattimen eteen eli uloimmaksi.

Yhdistetty suodatin SR 299-2 ABEK1 HG P3 suojaa orgaanisilta 
yhdisteiltä, joiden kiehumis piste on yli 65ºC, epäorgaanisilta yhdisteiltä 
ja happamilta kaasuilta/höyryiltä, ammoniakilta, elo hopeahöyryltä sekä 
kaikenlaisilta hiukkasilta. 

Kaikki kaasu- ja yhdistelmäsuodattimet ovat testattuja ja hyväksyttyjä 
EN 14387:2004 mukaan.
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Käytännön esimerkkejä

Työtilanne Epäpuhtaudet Hengityssuojain Suodatin

Maalaus siveltimellä tai tel-
alla. Rasvan poisto tai pesu. 
Työskentely liimojen ja saumau-
saineiden kanssa 

Liuotinhöyryt. Puolinaamari ja jos silmät 
ärsyyntyvät kokonaamari.  
 
Puhallin SR 500 valitulla 
kasvo-osalla.

Kaasunsuodattimet SR 217 A1/ 
SR 218 A2

Kaasunsuodattimet SR 518 A2+ 
Hiukkassuodatin SR 510 P3 R*

Ruiskumaalaus sekä vesiliukoi-
silla että liuotinpoh- jaisilla maa-
leilla avoimessa tuuletetussa 
tilassa.Torjunta- aineiden ruisku-
tus Painepesu liuotinaineilla 

Maalin aerosolit ja 
liuotinhöyryt. 

Puolinaamari ja jos silmät 
ärsyyntyvät kokonaamari. 

 
Puhallin SR 500 valitulla 
kasvo-osalla.

Kaasunsuodattimet SR 217 A1/
SR 218 A2 +
Hiukkassuodatin SR 510 P3 R

Kaasunsuodattimet SR 518 A2 +
Hiukkassuodatin SR 510 P3 R

Hiontatyö (jossa kaasua ei 
muodostu), kallioporaus, 
sorvaus, metalliporaus, nuo-
hous, valutyöt.Työskentely 
mikro- organismien kanssa. 

Hiukkaset. Puolinaamari ja jos silmät 
ärsyyntyvät kokonaamari.  
 
Puhallin SR 500 valitulla 
kasvo-osalla.

Hiukkassuodatin SR 510 P3 R

Hitsaus. Savu ja kaasut. Puolinaamari.
Kokonaamari + 
Hitsauskasetti SR 84

Kaasunsuodattimet SR 315 ABE1 + 
Hiukkassuodatin SR 510 P3 R + 
Teräsverkkoympyrä SR 336

Työskentely puhdistuslaitok-
sissa, kylpylöissä sekä vesilai-
toksissa. Työskentely happojen 
kanssa esim. etsaus,peittaus 
jne. 

Kloori, rikkidioksidi 
ja happamet kaasut 
esim.rikkihappo, suo-
lahappo, muurahais-
happo. 

Puolinaamari ja jos silmät 
ärsyyntyvät kokonaamari.  
 
Puhallin SR 500 valitulla 
kasvo-osalla.

Kaasunsuodattimet SR 315 ABE1 + 
Hiukkassuodatin SR 510 P3 R

Kaasunsuodattimet SR 515 ABE1 + 
Hiukkassuodatin SR 510 P3 R

Työskentely tuotteilla, jotka 
sisältävät puhdasta isosyanaat-
tia tai joista käsittelyn aikana 
vapautuu isosyanaatteja. Esim. 
polyuretaanin (PU) valmistuk-
sen, sen kuumenta- misen tai 
sen polttamisen, yhteydessä.

Kaasut vapaassa 
muodossa tai hiukkas-
ten kera. (pöly, savu, 
aerosolit) 

Paineilmasyötetyt hengi-
tyssuojaimet tai kokonaa-
mari suodattimilla 

Puhallin SR 500 + 
Kasvonsuojus SR 540.

Kaasunsuodattimet SR 315 ABE1 +
Hiukkassuodatin SR 510 P3 R, 
max 40 tuntia.

Kaasunsuodattimet SR 515 ABE1 +
Hiukkassuodatin SR 510 P3 R, 
max 16 tuntia.

Abestisaneeraus. Kuitumaisia hiukkasia. Korkeat tasot
SR 200 Airline + paineilma.
Matalammat tasot 
SR 500 + SR 200.

Hiukkassuodatin SR 510 P3 R

PCB saneeraus. Hiukkaset ja kaasut. SR 500 yhdessä
SR 200.

Kaasunsuodattimet SR 518 A2 + 
Hiukkassuodatin SR 510 P3 R

*Suodatinpuhallinta SR 500 käytettäessä kaasunsuodatinta on aina käytettävä hiukkassuodattimen SR 510 P3 R kanssa.  
Lisätietoja saatavana sivustoltamme www.srsafety.com tai ottamalla yhteyttä: support@srsafety.se
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SR 561 on kevyt, hartiat ja pään suo-
jaava kokohuppu Tyvek materiaalista. 
Huppuosa on vaihdettavissa ja sen 
sisällä on säädettävä pääpanta. Hupun 
sisällä, sen kaulaosassa on säädettävä 
ja miellyttävä puuvillainen kaulan tiivis-
te. Näköedustan materiaali on PETG. 
Letkun ja hupun yhteispaino on 410 g.
SR 561 on hyväksytty luokkaan TH3.

SR 562 on kevyt, Tyvek materiaalista 
valmistettu, kasvot ja päälaen peittävä 
puolihuppu. Huppuosa on vaihdetta-
vissa ja sen sisällä on säädettävä pää-
nauha. Helposti säädettävä ja mukava 
kasvotiiviste on polyamidia ja Lycraa. 
Näköedustan materiaali on PETG. 
SR 562 on hyväksytty luokkaan TH3.

SR 580 on teollisuuskypärän ja kasvonsuojaimen  
yhdistävä kasvo-osa, joka tarjoaa täydellisen suo-
jan tarvittaessa samanaikaisesti, sekä hengityk-
sen-, kasvojen- ja päänsuojausta. Kypärän sisä-
osan koon säätö on ruuvisääteinen ja kypärään 
voidaan jälkiasentaa kypäräkiinnitteiset kuulon-
suojaimet. Kasvonsuojain on saranoitu kypärään 
ja sen näkökenttä on esteetön ja laaja. Letkun ja 
SR 580 kasvo-osan yhteispaino on 875 g. 
SR 580 on testattu standardin EN 12941:1998 
mukaisesti luokkaan TH3 (nimellinen suojausker-
roin on 500). 

Puhallinsuojain SR 500
SR 500 on akkukäyttöinen puhallin, joka yhdessä suo dattimen ja hyväksytyn kasvo-
osan kanssa sisältyy Sundströmin puhallinavusteiseen, EN 12941/12942:1998 
mukaiseen hengityssuojainjärjestelmään. Puhallinta SR 500 voidaan käyttää suo-
datinsuojaimen vaihtoehtona kaikissa suojaimen käyttöä suositeltavissa tilanteissa. 
Se pätee etenkin raskaissa, kuumissa tai pitkäkestoisissa töissä. Puhallin varuste-
taan suodattimella ja suodatettu ilma syötetään hengitysletkun kautta kasvo-osaan. 
Puhaltimesta on valittavissa kaksi puhallustehoa: 175 l/min. tai 225 l/min. Näin 
varmistetaan mahdollisimman hyvä suojaustaso riippumatta työn fyysisestä kuor-
mittavuudesta. Puhaltimen käynnistys, pysäytys ja puhallustehon valinta tapahtu-
vat samasta painikkeesta.

 Näyttö seuraavilla symboleilla:
•  Pieni puhallinsiipi palaa vihreänä puhallustehon valinnan ollessa normaali.
•  Suuri puhallinsiipi palaa vihreänä puhallustehon valinnan ollessa tehostettu.
•  Punainen kolmio syttyy ilman virtaaman ollessa liian pieni tai kun suodatti-
 met ovat tukossa.
•  Keltainen akun varoitusvalo syttyy kun akkujen varaustila on liian pieni.
•  Alhaisen ilman virtaaman tai akun alhaisen varaustilan varoitusvalon 
 syttyessä puhallin hälyttää samanaikaisesti myös värinällä ja äänimerkillä.



Huppu SR 520 on kevyt puolihuppu, 
joka peittää kasvot ja päälaen koko naan. 
Saatavana kahtena kokona: S/M ja M/L. 
Näkölevy on kemikaaleja kestävää CA. SR 
520 on hyväksytty luokkaan TH3. 
Lisävarusteet: SR 522 Suojakalvosarja.
SR 544 Hikinauha päälaen suojaamiseen.

Täyshuppu SR 530 on tarkoi tettu vaa-
tiviin käyttöolosuhtei siin korkean suo-
jausluokkansa ansiosta. Huppu peittää 
koko pään ja hartiat. Hupussa on helposti 
säädettävä kaulatii viste, jonka vuoksi 
huppu suo jaa tiiviisti myös kokopartaisia 
henkilöitä. Huppua valmiste taan yhtenä 
kokona, joka sopii kaikille. Näkölevy on 
kemikaa leja kestävää CA. 
SR 530 on hyväksytty luokkaan TH3. 
Lisävarusteet: SR 522 Suojakalvosarja.
SR 544 Hikinauha päälaen suojaamiseen.

Käyttämällä letkua SR 550 PU/SR 551 luonnonkumia voidaan 
SR 500 puhallinsuojain yhdistää Sundströmin kokonaa mariin 
SR 200. Tällä yhdistelmällä saavutetaan korkein madollinen suo-
datinsuojainten suojaus taso. Yhdistelmä SR 550/SR 551 letku + 
SR 200 kokonaa mari on hyväksytty luokkaan TM3. 
Lisävarusteet: ks. kokonaamari SR 200.

Kasvonsuojuksen ja 
huppujen mukana 
toimitetaan letku, 
jolla ne kytketään 
puhaltimeen.

Kasvonsuojus SR 540 on hyväksytty korkeimpaan suo-
jausluokkaan TH3 ja sen nimellinen suojausker roin (NPF) 
on 500. Korkean suojauskertoimensa ansiosta SR 540 
voidaan käyttää työympäristöissä, joissa ei ennen kasvon-
suojainta ole voitu käyttää. Kasvonsuojuksessa on hel-
posti ylösnostetta vissa oleva näköedusta, jolla on 
erittäin laaja näkökenttä. Näköedustaan on saa-
tavilla helposti vaihdettavissa oleva varaedusta, 
joka on valittavissa materiaaliltaan, joko PC, tai 
PETG. Lisävarusteet: SR 545 Visiiri, PETG.
SR 543 päähine pään ja niskan suojaamiseen. 
SR 542 Suojakalvosarja.
Hikinauha/Mukavuusnauha SR 544 päälaen 
suojaamiseen.
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Suodattimet SR 500 puhaltimeen
Kaasun- ja hiukkassuodattimet ovat mitoi tettu suodattamaan 
puhaltimen erittäin suuret ilmanvirtausmäärät.

Akun toiminta-aika vaihtelee lämpötilasta sekä suodattimen että akun kunnosta riippuen. 
Seuraavassa taulukossa on annettu ihanneolosuhteissa odotettavissa olevat toiminta-ajat.

STD Akku 2,2Ah HD Akku 3,6Ah Suodatin Puhallusteho Toiminta-aika 

X SR 510 175 l/min 8 tuntia

X SR 510 225 l/min 5 tuntia

X SR 510 175 l/min 13 tuntia

X SR 510 225 l/min 8 tuntia

X SR 599 175 l/min 5 tuntia

X SR 599 225 l/min 3 tuntia

X SR 599 175 l/min 8,5 tuntia

X SR 599 225 l/min 5 tuntia

Puhaltimen toiminta-ajat yhdellä latauksella

Suodatin Kuvaus

SR 510
SR 710

SR 510 ja SR 710 ovat P3 R luokan hiukkassuodattimia erittäin korkealla erotusasteella (>99,97 %) ja 
suurella aktiivisella suodatinpinta-alalla (13 dm3). Suodattimet suojaavat kaikenlaisilta hiukkasilta, sekä 
kiinteiltä että nestemäisiltä.
Suodatinta SR 510 käytetään erikseen tai yhdessä kaasunsuodattimen kanssa. Suodatinta SR 710 ei 
voi yhdistää kaasunsuodattimeen. SR 510:tä käytetään Sundströmin kaikissa suodatinsuojaimissa. 

SR 518 A2 – kaasunsuodatin suojaa orgaanisilta kaasuilta ja yhdisteiltä, mm. useimmilta liuottimilta. 
A2-luokitus antaa hyvän kapasiteetin ja sen myötä pitkän käyttöajan. 

SR 515 ABE1 – kaasunsuodatin suojaa orgaanisilta, epäorgaanisilta ja happamilta kaasuilta ja höyryiltä. 

SR 597 A1BE2K1 – kaasunsuodatin suojaa samoilta kaasuilta kuin SR 515 suodatin ja sen lisäksi se suojaa 
ammoniakilta ja tietyiltä amiini yhdisteiltä

SR 599 Yhdistetty suodatin A1BE2K1Hg-P3 R suojaa orgaanisilta yhdisteiltä, joiden kiehumis piste on yli 65ºC, 
epäorgaanisilta yhdisteiltä ja happamilta kaasuilta/höyryiltä, ammoniakilta, elo hopeahöyryltä sekä kai-
kenlaisilta hiukkasilta. Varoitus. Enimmäiskäyttöaika 50 tuntia.

Huomioi, että kaasusuodattimeen on puhaltimen moottorin suojaamiseksi aina yhdistettävä SR 510 P3 hiukkassuodatin.
Etusuodatinta SR 221 on aina käytettävä yhdessä pääsuodattimen kans sa, jotta viimeksi mainittu ei tukkeutuisi 
ennenaikaisesti. 
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SR 505 Käytännöllinen laukku (olka- ja kantohihnoilla), jossa on kaksi osastoa SR 500 puhaltimen, valitun kasvo-
osan ja lisävarusteiden kuljetusta varten.

SR 503 Kipinöitä kestävä nahkavyö puhaltimeen esim. hitsaus-, valu- ja polttoleikkaustöihin.

SR 504 Helposti puhdistettava kumivyö puhaltimeen esim. saneeraus- tai puhdistustöihin.

SR 336 Kipinäsuoja suodattimien suojaamiseksi kipinöiltä ja roiskeilta hitsattaessa, polttoleikattaessa ja hiottaessa.

SR 509 Esisuodattimen pidin soveltuu saneeraustöihin, mahdollistaa esisuodattimen imuroinnin nopean tukkeutu-
misen yhteydessä.

SR 514 Jälkiasennettava suojapussi (pvc) suojaa puhallinta nesteroiskeilta ja pölyltä.

SR 502 HD tehoakku.

SR 500 puhaltimen lisävarusteet
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Puhaltimen akut ja laturit
STD vakioakku 14,8 V, 2,2 Ah, litium-ion. Latausaika STD 
80% - 30 min, 100% - 1,5 tuntia.  
HD tehoakku 14,8 V, 3,6 Ah, litium-ioni. Latausaika HD 80% - 
45 min, 100% - 2 tuntia.

Akun 3-vaihelataava latauslaite: 
Tehostettu lataus 80%:iin asti oranssin merkkivalon palaessa. 
Tasapainotettu lataus 100%:iin asti keltaisen merkkivalon 
palaessa.
Ylläpitolataus akun ollessa täysin ladattu ja vihreän merkkiva-
lon palaessa.

Latausasema 1-5 akun lataamiseksi.
SR 506 on asentamaton ja voidaan tarpeen mukaan täyttää 
1-5 laturilla.
SR 516 toimitetaan valmiina asemana, johon on asennettu 
5 kpl tyypin 2541 laturia. 

Laturi tunnistaa akun tilan ja tarjoaa optimaaliset latausolo-
suhteet mahdollisimman lyhyellä latausajalla. Aiemmassa 
laturimallissa 9940 ei ole tätä toimintoa eikä sitä pidä käyttää 
laturiasemassa SR 506/SR516. Laturin  mallinumero on latu-
rin takasivulla.
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SR 99 paineilmansuodatusyksikköä käytetään hengityskelpoisen 
ilman tuottamiseksi kompressorilta tulevasta paineilmasta. Laite 
koostuu virtaaman säätimestä, esisuodattimesta ja pääsuodat-
timesta (SR 292), jotka on asennettu suojattuun teräsrunkoon ja 
koteloon. Laite sijoitetaan lattialle tai vaihtoehtoisesti seinälle. 
Laitteen esisuodatin poistaa paineilmasta veden, isot partikke-
lit ja öljypisarat ja se tyhjenee paineohjatusti tai manuaalisesti. 
Pääsuodattimen sisällä on käsin vaihdettavissa oleva SR 292 suo-
datin, jonka aktiivihiilipatruuna ja kaksi P3 R hiukkasuodatinta pois-
taa paineilmasta kaasut, tuoksut ja pienet hiukkaset. Ilman maksi-
mivirtaama laitteen läpi on 900 l/min. (kolme käyttäjää). Ulostuloja 
on kaksi, toinen CEJN pikaliittimellä, toinen sokkolevyllä. 

SR 99H ilman lämmittimellä lämmitetään paineilmansuodatusyksi-
köstä (SR 99, SR 79 tai SR 49) tuleva hengityskelpoinen ilma säh-
kön avulla. Lämmitin sijoitetaan aina paineilmasuodattimen jälkeen 
käyttäen tuotteen mukana tulevaa väliletkua. Ihanneolosuhteissa 
paineilman lämpötilaa voidaan säätää enintään + 80 ºC. Ilman mak-
simivirtaama laitteen läpi on 900 l/min (kolme käyttäjää). Laitteessa 
on ylikuumenemissuoja. 

SR 292 on vaihtosuodatin SR 99, SR 79 
sekä SR 49 paineilman suodatusyksiköille. 
Suodattimen P3 R hiukkassuodattimet ja 
450 g aktiivihiilipatruuna takaavat erin-
omaisen suodatusasteen ja toiminta-ajan. 
Paineilman laadun ollessa normaali SR 292 
suodattimen vaihtoväli on 6 – 12 kk. 

Paineilmahengityssuojaimet

Ilmankulutus
Ilmankäytön määrä vaihtelee riippuen työn rasittavuudesta ja yksilöllisistä eroista. Hengityssuojaimen virtauksen 
pitää olla vähintään 3-5 kertaa suurempi sisäänhengitysvaiheessa kuin ko. käyttäjän keskimääräinen ilmankäyttö, 
jotta hengityssuojaimeen ei synny alipainetta. Esimerkkejä ilmankäytö stä ja tarvittavista virtauksista eri tilanteissa:

Paineilmahengityssuojaimia voidaan käyttää myös kaikissa sellaisissa ympäristöissä, joissa käytetään suoda-
tinsuojaimia. Lisäksi  paineilmahengityssuojaimia pitää käyttää silloin kun suodatinsuojaimia ei voida käyttää esim. 
hengitysilman liian pienen happipitoisuuden johdosta. Normin EN 132 mukaisesti hengitysilma ei saa sisältää öljyä 
enempää kuin 0,3 mg/m3. Myöskään muita epäpuhtauksia ei saa esiintyä paineilmahengityssuojaimen hengitysil-
massa yli hygie enisten raja-arvojen.

Työtilanne Ilmankäyttö Ilmavirtaus sisäänhengitettäessä

Istumatyö n. 10 l/min n. 30 l/min

Kävely ja samanaikainen keskustelu n. 50-60 l/min n. 150 -180 l/min

Raskas työtehtävä n. 50-70 l/min n. 150-210 l/min

Savusukeltaja työtehtävässä n. 150 l/min n. 450 l/min

Huomioitavaa. Käytettäessä epätiivistä kasvo-osaa hengityssuojaimen kanssa (esim. hitsausmaski) tulee 
erityisesti huolehtia riittävästä ilmavirt auksesta. Tiivis kasvo-osa esim. koko- tai puolinaamari ei ole niin herkkä 
alipaineen syntymiselle.



SR 90 Airline paineilmaletkulaite  koostuu SR 90-2 
puolinaamarista, johon syötetään paineilmaa letkulla, 
säätöventtiilistä ja vyöstä. Letku johtaa ilmaa puolinaa-
mariin vyöllä olevasta säätövent tiilistä. Ilmavirtauksen 
saa säädettyä työtehtävän mukaan välille 150 - 320 l/
min. Syöttöpaineen säätöventtiilissä tulee olla väliltä 
4 - 6 bar. Säätöventtiilissä on virtausmittari ja varoi-
tuspilli, jotka koko ajan mittaavat ja tarpeen tullessa 
varoittavat käyttäjää siitä ettei ilmanvirtaus ole riittävä. 
Puolinaamarissa käytettävä nor maali Sundström suo-
datin suojaa SR 90 Airlinen käyttäjää tilanteissa, joissa 
pitää kytkeytyä irti paineilmaverkostosta esim. ilmantu-
lon estyessä ja kun työtilassa on epäpuhtauksia, joilta 
pitää ehdottomasti suojautua. SR 90 Airlinea voidaan 
myös käyttää ilman paikallaan olevaa suodatinta mm. 
kasvosuojaimen ja hitsausmaskin kanssa. Tämän joh-
dosta SR 90 Airlinellä on laaja käyttöalue.
SR 90 Airline on yhdessä paineilmaletkun SR 358, 
SR 359 tai SR 360 kanssa hyväksytty EN 14594:2005 
luokan 3A mukaan. 
 
SR 200 Airline paineilmaletkulaite koostuu kokonaa-
marista SR 200, johon syötetään paineilmaa letkulla, 
säätöventtiilistä ja vyöstä. Kokonaamariin valmiiksi 
asennettu sopivan tyyppinen suodatin suojaa käyt-
täjää myös painekatkoksen tai siirtymisen aikana. 
Työskenneltäessä ahtaissa tiloissa laitetta voidaan 
käyttää ilman suodatinta suodatinaukko tukittuna. 
Hengitysletku on irrotettavissa, sekä kokonaamarista, 
että säätöventtiilistä. SR 200 Airline on tarkoitettu eri-
tyisesti raskaisiin ja pitkäkestoisiin töihin tai epäpuh-
tauksien ollessa erityisen haitallisia, jolloin tarvitaan 
korkeata suojauskerrointa. Ilmamäärä on säädettävissä 
alueella 150 - 320 l/min. Toimintapaine 5-7 bar.
SR 200 Airline on yhdessä paineilmaletkun SR 358, 
SR 359 tai SR 360 kanssa hyväksytty EN 14594:2005 
luokan 4B mukaan. SR 200 Airline yhdessä paineilma-
letkun SR 360 kanssa on hyväksytty EN 14594:2005, 
luokan 4A mukaan.
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SR 307 paineilmaletkulaite on helppo asentaa Sundströmin 
puolinaamareihin (ei SR 75) ja kokonaamariin SR 200. 
Ilmavirtaus on sää dettävissä työtehtävän mukaan vyöllä 
olevasta venttiilistä välille 150 - 320 l/min. Säätöventtiilin 
syöttöpaineen tulee olla väliltä 4 - 10 bar. Säätöventtiilissä 
on virtausmittari ja varoituspilli, jotka koko ajan mittaavat ja 
tarpeen tullessa varoittavat käyttäjää siitä ettei ilmanvirtaus 
ole riittävä. 
SR 307 on yhdessä puolinaamarilla ja paineilmaletkul-
la SR 358, SR 359 tai SR 360 hyväksytty EN 14594:2005 
luokan 3A mukaan. SR 307 on yhdessä kokonaamarilla ja 
paineilmaletkulla SR 358, SR 359 tai SR 360 hyväksytty 
EN 14594:2005, luokan 4B mukaan.
SR 307 on yhdessä kokonaamarilla ja paineilmaletkulla 
SR 360 hyväksytty EN 14594:2005, luokan 4A mukaan.

SR 507 paineilmaletkulaitetta käytetään SR 500 puhallinsuo-
jaimen kasvo-osien muuttamiseen paineilmaletkukäyttöisiksi. 
Hyväksytyt kasvo-osat ovat SR 540, SR 520, SR 530, SR 561, 
SR 562, SR 580 ja SR 590. Kasvo-osien letkut kiinnitetään 
SR 507 paineilmansäätimen sekoittajaan siinä oleva banjo-
nettiliittimen avulla. Paineilmaverkostoon liitettettynä näissä 
hengityksensuojaimissa on ylipaine ja jatkuva ilmanvirtaus. 
SR 507 paineilmavarustesarja mahdollistaa vaihdon puhal-
linlaite-käytöstä paineilmakäyttöön tarvitsematta vaihtaa 
huppua/kasvonsuojusta. Paineilmavarustesarja on tarkoitettu 
käytettäväksi erityisen raskaassa, pitkäkestoisessa ja paikal-
laan pysyvässä työssä. SR 507 on valmistettu materiaaleista, 
joiden ansiosta laitteistoa voi käyttää räjähdysalttiissa ja 
palovaarallisissa ympäristöissä. Vyöhön asennettu ilmanvir-
tauksen säätöventtiili. Virtausmittari ja varoituspilli tilapäi-
seen ja jatkuvaan ilmanvirtauksen tarkkailuun. Ilmanvirtaus 
175-260 l/min 5-7 baarin työpaineella. Käyttölämpötila –10ºC 
- +50ºC.SR 507 yhdessä SR 520, SR 530, SR 540, SR 561, 
SR 562, SR 580 tai SR 590 ja paineilmaletkun SR 358 tai 
SR 359: EN 14594:2005, luokan 3B mukaan. 
SR 507 yhdessä SR 520, SR 530, SR 540, SR 561, SR 562, 
SR 580 tai SR 590 ja kierreletkun SR 360: EN 14594:2005, 
luokan 3A mukaan. 

Paineilmahengityssuojaimet
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SR 63-10 paineilmahuppu koostuu hupusta, johon johdetaan paineilmaa let kulla, 
säätöventtiilistä ja vyöstä. Kulutusta kestävästä PVC-kankaasta valmistettu huppu 
on varustettu helposti säädettävällä pääpannalla, johon kuulonsuojaimet ovat kiin-
nitettävissä. Hupussa on suuri, vaihdettavissa oleva polykarbonaattinen näkölevy, 
joka voidaan suojata helposti vaihdettavilla suojakalvoilla.Vaihtosarjassa suojakal-
voja on kolme päällekkäin. Letku syöttää ilmaa huppuun vyöllä olevasta säätövent-
tiilistä. Ilmavirtauksen saa säädettyä työtehtävän mukaan välille 150 - 280 l/min. 
Säätöventtiilin syöttöpaineen tulee olla väliltä 4 - 6 bar. Säätöventtiilissä on virtausmitta-
ri ja varoituspilli, jotka koko ajan mittaavat ja tarpeen tullessa varoittavat käyttäjää siitä 
ettei ilmanvirtaus ole riittävä. SR 63-10 on yhdessä paineilmaletkun SR 358, SR 359 
tai SR 360 kanssa hyväksytty EN 14594:2005 luokan 3B mukaan. SR 63-10 on yhdes-
sä paineilmaletkun SR 360 kanssa hyväksytty EN 14594:2005 luokan 3A mukaan.

Paineilmaletku SR 360 on varustettu CEJN-varmuuspikaliittimillä 
kytkettäväksi suoraan Sundströmin paineilmasuodattimeen sekä 
paineilmalla syötettyyn hengityssuojaimeen. Letku on valmistettu 
vihreästä esteripohjaisesta polyuretaanista. Letkun pintapääl lyste 
antaa hyvän suojan kipinöitä vastaan esim. hitsattaessa. Valmiit 
pituudet 2, 4, 6 ja 8 m. 

Paineilmaletku SR 359 on valmistettu polyesterivah visteisesta 
mustasta EPDM - materiaalista. SR 359 on varustettu CEJN - var-
muusliittimillä, joilla se on kyt kettävissä Sundström SR 79/SR 49 
paineilmansuoda tusyksikön ja paineilmahengityssuojaimen välil-
le. Letku on antistaattinen sekä lisäksi öljyn- ja lämmönkestävä. 
Saatavina pituuksilla: 5, 10, 15, 20, 25 ja 30 m. 

Paineilmaletku SR 358 on erikoisletku hengitysilmalle. Letkun 
ulkokuori on polyesterillä vahvistettua pvc:tä ja letkun sisä-
vaippa on termoplastista elastomeeriä. SR 358 on varustettu 
CEJN varmuuspikaliittimillä, jolloin se voidaan kytkeä suoraan 
Sundströmin SR 79/SR 49 paineilman suodatusyksikön ja 
paineilmahengityssuojain ten välille. Saatavana pituuksilla: 5, 10, 
15, 20, 25 ja 30 m. 

www.srsafety.com 17
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Suodatinsuosituksia

Kemiallisen aineen nimi CAS-no Suodatin Huomatus

Adipiinihappo 124-04-9 P3

Akroleiini 107-02-8 AX 3

Akryyliamidi 79-06-1 A+P3 1, 4, 5

Akryylihappo 79-10-7 B

Akryylinitriili 107-13-1 A 4

Allyylialkoholi 107-18-6 A 3

Allyyliamiini 107-11-9 K 5

Allyylikloridi 107-5-1 AX 5

Alumiinikloridi 7446-70-0 B+P3 1

Alumiinioksidi 1344-28-1 P3

Ammoniakki 7664-41-7 K

Aniliini 62-53-3 K 4, 5

Antimoni ja oksidit 7440-36-0 P3

Antimonivety 7803-52-3 B

Aromaattinafta A

Arseeni 7440-38-2 P3

Arseenivety 7784-42-1 B 4

Arsiini 7784-42-1 B

Asetaldehydi 75-07-0 AX 4

Asetamidi 60-35-5 A+P3 1, 4

Asetoni 67-64-1 AX

Asetyleeni 74-86-2 Paineilmavarus

Asetyylikloridi 75-36-5 B

Barium 7440-39-3 P3

Bentsaldehydi 100-52-7 A

Bentseeni 71-43-2 A 4

Bensiini 86290-81-5 AX

Bentsotriatsoli 95-14-7 A+P3 1

Bentsoyylikloridi 98-88-4 B

Bentsyyli-alkoholi 100-51-6 A

Bentsyylikloridi 100-44-7 B 3, 4

Beryllium 7440-41-7 P3 4, 6

Bromi 7726-95-6 B

Bromietaani 74-96-4 AX 3

Bromimetaani 74-83-9 AX 3, 5

Butanoli (butyylialkoholi) 71-36-3 A

2-Butoksietanoli 111-76-2 A 5

Butyyrialdehydi 123-72-8 A 5

Butyyliasetaatti 123-86-4 A

Diasetonialkoholi 123-42-2 A 3

Dietyylieetteri 60-29-7 AX

Difenyyli 92-52-4 A+P3 1

Difenyylimetaani-4, 4-di-isosyanaatti 101-68-8 B+P3 1, 6

Diglysidyylieetteri (DGE ) 2238-07-5 A 3, 6

1,2-dikloorietaani 107-06-2 A

Dimetyyliformamidi 68-12-2 A 4, 5

Dimetyylisulfaatti 77-78-1 A 3, 4, 5

Dinatriummetasilikaatti 6834-92-0 P3 3

Dioksaani 123-91-1 A 4, 5

Kemiallisen aineen nimi CAS-no Suodatin Huomatus

Dityppioksidi (ilokaasu) 10024-97-2 Paineilmavarus

Elohopea (alkyyliyhdisteet) 7439-97-6 Hg+P3 2, 5, 6

Elohopea (ei alkyyli) (Hg) 7439-97-6 Hg+P3 2, 5, 6

Elohopea (höyry) 7439-97-6 Hg+P3 2, 5, 6

Epikloorihydriini 106-89-8 A 4, 5, 6

Etanoli (etyylialkoholi) 64-17-5 A

Ettikahappo 64-19-7 B

Etikkahappoanhydridi 108-24-7 B

Etyleenidiamiini 107-15-3 K 3, 6

Etyleenidiamiinitetra-asetaatti 60-00-4 P3

Etyleeniglykoli 107-21-1 A

Etyleeniglykolidinitraatti 628-96-6 A 5

Etyleenioksidi 75-21-8 AX 4, 5

Etyyliakrylaatti 140-88-5 A 4, 5, 6

Etyyliasetaatti 141-78-6 A

Etyylikloridi 75-00-3 AX 4

Fenoli 108-95-2 B+P3 1, 5

p-fenyleenidiamiini 106-50-3 P3 3, 6

Fluori 7782-41-4 B

Fluoridit (F) P3

Fluoripiihappo 16961-83-4 B+P3 1

Fluorivetyhappo 7664-39-3 B+P3 1

Formaldehydi 50-00-0 B 4, 5, 6

Fosfiini (fosforivety) 7803-51-2 B

Fosforihappo (sumu) 7664-38-2 BE+P3 1

Fosgeeni (karbonyylikloridi) 75-44-5 B

Freoni 113 76-13-1 Paineilmavarus

Ftaalihappoanhydridi 85-44-9 P3 6

Furfuraali 98-01-1 A

Glutaarialdehydi 111-30-8 A 6

Hiilimonoksidi (hiilioksidi) 630-08-0 Paineilmavarus

Hiilidioksidi 124-38-9 Paineilmavarus

Hiilitetrakloridi 56-23-5 A 4

Hopeanitraatti 7761-88-8 P3

Hydratsiini 302-01-2 K 3, 4, 5, 6

Hydrokinoni 123-31-9 P3 4, 6

Isoforoni 78-59-1 A

Isopropanoli 67-63-0 A

Jodi 7553-56-2 P3 3

Kadmium ja epäorgaaniset yhdisteet 7440-43-9 P3 4

Kaliumhydroksidi 1310-58-3 P3

Kaliumpermanganaatti 7722-64-7 P3

Kalsiumoksidi 1305-78-8 P3

Kloori 7782-50-5 B

Klooridioksidi 10049-04-4 B

Klooriparafiini 63449-39-8 A+P3 1

Kloorivety 7647-01-0 B

Kloraatit P3

Paineilmavarustusta voidaan aina käyttää suodatinsuojauksen sijasta. Paineilmavarustusta on käytettävä aina, kun kaasupitoisuudet 
ovat yli 0,5 tilavuus-% ja kun riski hapen puuttumisesta on olemassa. Käytettävä raskaan tai pitkäaikaisen työn yhteydessä. 

Tilanteissa, joissa kaasuja tai höyryjä sekä hiukkasia (pölyä, savua, sumua tai suihke) esiintyy samaan aikaan, on käytettävä yhdistel-
mäsuodatinta (kaasunsuodatin+hiukkassuodatin).
Suodattimen valintaa ja käyttötapaa koskevia kysymyksiä voi myös esittää suoraan Sundström Safety AB:lle.
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Huomatus:   
1. Pitää käyttää yhdistettyjä suodattimia.
2. Yhdistelmäsuodatin SR 299-2 ABEK1 Hg P3 R. Tyyppi Hg R/SR 599 A1BE2K1 Hg P3 R - enimmäiskäyttöaika on 50 tuntia.
3. Pitää käyttää kokonaamaria.
4. Syöpää aiheuttava
5. Ihon läpi imeytyvä
6. Allergiaa aiheuttava aine

Kemiallisen aineen nimi CAS-no Suodatin Huomatus

Kloroformi 67-66-3 AX 4

Kloropreeni 126-99-8 AX 4

Koboltti ja epäorg. yhd. pöly ja savu 7440-48-4 P3 6

Kresoli 1319-77-3 A+P3 1

Kristobaliitti 14464-46-1 P3 4

Kromitrioksidi 1333-82-0 P3 4, 6

Ksyleeni 1330-20-7 A 5

Kumeeni 98-82-8 A 5

Kupari 7440-50-8 P3

Kvartsi 14808-60-7 P3 4

Lakkabensiini 8052-41-3 A

Lyijy (epäorg. yhdisteet, savu ja pöly) 7439-92-1 P3

Lyijytetrametyyli 78-00-2 A+P3 1, 5

Maleiinihappoanhydridi 108-31-6 B+P3 1, 6

Mangaani 7439-96-5 P3

Melamiini 108-78-1 Paineilmavarus

Metanoli 67-56-1 AX 5

2-Metoksietanoli 109-86-4 A 5

Metyleenikloridi 75-09-2 AX 4

Metyyliakrylaatti 96-33-3 A 5, 6

Metyyliamiini 74-89-5 K

Metyylietyyliketoni (MEK ) 78-93-3 A 5

Metyyli-isobutyyliketoni (MIBK) 108-10-1 A 3, 5

Metyylijodidi 74-88-4 AX 4, 5

Metyylikloridi 74-87-3 AX 4

Metyylikloroformi 71-55-6 A

Metyylimetakrylaatti 80-62-6 A 5, 6

Monometyyliamiini 74-89-5 K

 Morfoliini 110-91-8 A 5

Muurahaishappo 64-18-6 E

Myrkkyvärit A+P3 1

Natriumfluoridi 7681-49-4 P3

Natriumhydroksidi 1310-73-2 P3

Natriumhypokloriiitti 7681-52-9 B+P3 1

Natriumkarbonaatti 497-19-8 P3

Natriumperboraatti 10486-00-7 P3

Nikkelitetrakarbonyyli 13463-39-3 Paineilmavarus 4, 5

Nikkeli, metalli 7440-02-0 P3 4, 6

Nitrilotriasetaattia 139-13-9 P3

Nitrobentseeni 98-95-3 A 5

Nitroglyseriini (glyserolinitraatti ) 55-63-0 A 5

2-Nitropropaani 79-46-9 A 4

Oksaalihappo 144-62-7 P3

Oktaani (ja isomeerit) 111-65-9 A

Orgaaniset peroksidit A+P3 1

Otsoni 10028-15-6 B

PCB (polyklooratut bifenyylit) A+P3 1, 4, 5

Pentakloorifenoli 87-86-5 P3 4, 5

Pentyyliasetaatti 628-63-7 A

Kemiallisen aineen nimi CAS-no Suodatin Huomatus

Perkloorihappo 7601-90-3 BE

Piperatsiini 110-85-0 K+P3 1, 6

Piperidiini 110-89-4 K

Propionihappo 79-09-4 B

Puuvillapöly (raakapuuvilla) P3

Pyridiini 110-86-1 A

Pöly, inertti P3

Rautakloridi BE+P3 1

Rautaoksidi (savu) 1309-37-1 P3

Rikkidioksidi 7446-09-5 E

Rikkihappo (sumu) 7664-93-9 E+P3 1

Rikkihiili 75-15-0 AX 5

Rikkivety 7783-06-4 B

Seleeni ja epäorg. yhdisteet) 7782-49-2 P3

Seleenisulfidit 7782-49-2 P3 4

Seleenivety 7783-07-5 B 3

Sinkkikloridi, savu 7646-85-7 P3

Sinkkioksidi, savu 1314-13-2 P3

Stoddardliuotin 8052-41-3 A

Styreeni 100-42-5 A 5

Sulfamiinihappo 5329-14-6 B+P3 1

Syaanivety 74-90-8 B 3, 5

Syanidit (CN) 57-12-5 B+P3 1, 3

Sykloheksanoli 108-93-0 A+P3 1

Sykloheksanoni 108-94-1 A

Tetrahydrofuraani 109-99-9 A

Tetrametyylilyijy (Pb) 75-74-1 A+P3 1, 5

Tetrakloorietyleeni 127-18-4 A 5, 6

Tolueeni 108-88-3 A 5

Tolueenidi-isosyanaatti (TDI) 91-08-7 Paineilmavarus 4, 6

Tributyylifosfaatti 126-73-8 A

Tridymiitti 15468-32-3 P3

Trikloorietaani 71-55-6 A

Trikloorietyleeni 79-01-6 A 4

Trimetyylibentseeni 526-73-8 A

Typpidioksidi 10102-44-0 Paineilmavarus

Typpihappo 7697-37-2 B

Typpikaasut Paineilmavarus

Typpikaasu 7727-37-9 Paineilmavarus

Typpioksidi 10102-43-9 Paineilmavarus

Tärpätti 8006-64-2 A 5, 6

Vanadiinipentoksidi kokonaispöly 1314-62-1 P3

Vetykaasu 1333-74-0 Paineilmavarus

Vetyperoksidi 7722-84-1 Paineilmavarus

Vinylideenikloridi 75-35-4 AX

Vinyyliasetaatti 108-05-4 A

Vinyylikloridi 75-01-4 AX 4, 5

Vinyylitolueeni 25013-15-4 A



Head Office

Tel: +46 8 562 370 00
Fax: +46 8 562 370 20

PO Box 10056
SE-181 10 Lidingö
Sweden

Visiting address:
Vasavägen 84

Factory

Tel: +46 8 562 370 00
Fax: +46 8 562 370 60

PO Box 76
SE-340 14 Lagan
Sweden

Visiting address:
Västergatan 4

Osta yksi tuote ja saat järjestelmän!
Sundströmin suodatinohjelma on huolella suunniteltu ja selkeä ja yh-
teinen sekä puoli- että kokonaamareille.
Naamarit voidaan lisäksi yhdistää tiettyihin paineilmatuotteisiin, hup-
puihin ja muihin lisävarusteisiin.
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