
KENMERKEN
• Cupvormig model
• Makkelijk te vormen neusbeugel
• Comfortabel te dragen
• De hoofdbanden zorgen er voor dat het masker stevig op 
zijn plaats blijft zitten en geven een goede afdichting

• Latexvrije hoofdbanden
• Dit masker is niet herbruikbaar
• Dit masker heeft de Dolomiet stoftest doorstaan
• Verpakt per 20 stuks in een mooie handige dispenserdoos
• Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 10x de grenswaarde

Artikelnummer: 4.05.620.00

FIT COMFORT PROTECTION

O.A. GESCHIKT VOOR WERKZAAMHEDEN IN
• Bouw
• Industrie
• Transport & Logistiek
• Scheepsbouw
• Metaaltechniek
• Farmacie

KLEUR
Wit
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VERPAKKING
• 20 stuks in dispenserdoos
• 240 stuks (12x20) in omdoos

EN 149:2001+A1:2009

Disclaimer: De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt op grond van de informatie die OXXA® middels dit document verstrekt. 
De informatie mag dan ook niet worden beschouwd als leidend wanneer we spreken over de geschiktheid van het product voor een bepaalde 
toepassing. OXXA® behoudt zich het recht om veranderingen aan te brengen in de producten die op deze productsheet worden getoond. 
De kleuren van de op deze productsheet getoonde producten kunnen in werkelijkheid iets verschillen. Druk- en zetfouten zijn voorbehouden. 

CIELO
6200 
FFP2 NR D

2797



OPSLAGVOORSCHRIFTEN
De stofmaskers zijn voor eenmalig gebruik (maximaal 1 ploegendienst). 
Geen onderhoud vereist. Werp het masker na eenmalig gebruik weg  
conform de lokale voorschriften. De maskers dienen, totdat ze worden 
ingezet, buiten bereik van direct zonlicht, in hun verpakking te worden 
bewaard.

TESTINSTITUUT
Dit stofmasker is gecertificeerd door: BSI Group The Netherlands B.V. 
(Notify Body nr. 2797), John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, 
Nederland.

CONFORMITEITSVERKLARING
Voor een kopie van de conformiteitsverklaring verwijzen wij u graag 
door naar de volgende weblink: www.oxxa-safety.com/doc

OPZET INSTRUCTIES

UW LEVERANCIER:

MAAT ARTIKELNR.
EAN-CODE 20 STUKS 
(DISPENSERDOOS)

EAN-CODE 240 STUKS 
12X20 (OMDOOS)

one size 4.05.620.00 8718249020889 8718249020896
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ARTIKELINFORMATIE

Disclaimer: De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt op grond van de informatie die OXXA® middels dit document verstrekt. 
De informatie mag dan ook niet worden beschouwd als leidend wanneer we spreken over de geschiktheid van het product voor een bepaalde 
toepassing. OXXA® behoudt zich het recht om veranderingen aan te brengen in de producten die op deze productsheet worden getoond. 
De kleuren van de op deze productsheet getoonde producten kunnen in werkelijkheid iets verschillen. Druk- en zetfouten zijn voorbehouden. 

GERELATEERDE ARTIKELEN

LANI 6100
Art. nr. 4.05.610.00

1. Houdt het masker in de hand met de neusbeugel op de vingers. Laat de hoofdbanden los onder 
de hand hangen. 2. Plaats het masker stevig op het gezicht, dusdanig dat het neusstuk op de rug 
van de neus valt. 3. Rek de onderste elastieken band op, trek deze over het hoofd en plaats hem 
in de nek (onder de oren). Rek de bovenste elastieken band op en plaats deze over de kruin heen 
op het hoofd ( net boven de oren). *Alleen voor stofmaskers met verstelbare banden: terwijl het 
stofmasker met één hand op de juiste plaats wordt gehouden, kan de spanning van de banden 
worden ingesteld door aan de trek-flap van elke band te trekken. (De spanning kan worden 
verminderd door op de achterkant van de gesp te drukken). 4. Druk met beide handen de zachte 
neusbeugel aan en vorm deze naar uw neus. 5. Sluit beide handen over het masker en adem 
snel in om de pasvorm te testen. Men dient nu een onderdruk waar te nemen in het masker. Als 
er lucht lekt rond de neus, dient men het neusstuk strakker te vormen. Als er lucht lekt langs de 
zijkanten dient men de hoofdbanden te verstellen.

SEMA 6210
Art. nr. 4.05.621.00


