3S „Basic Plus” volgelaatsmaskers
De economische oplossing
Het volgelaatsmasker 3S Basic Plus is het low-budget
basismodel uit de bekende en succesvolle 3S volgelaatsmaskerserie. Het is met name gemaakt voor

gebruik in de industrie, omgang met gevaarlijke stoffen
en het tegengaan van vervuiling, alsmede voor die
vakgebieden die adembescherming nodig hebben.

Toepassing
Het volgelaatsmasker 3S „Basic Plus” is ontworpen
voor toepassing met filters met een standaard
schroefdraadaansluiting, airline systemen én aanblaasunits.
Het masker is niet goedgekeurd voor gebruik door
de brandweer of als gelaatsstuk in combinatie met
een onafhankelijk ademluchtoestel (certificeerd
volgens EN 136, klasse 2).

Ontwerp
Het volgelaatsmasker 3S „Basic Plus” heeft hetzelfde maskerlichaam als alle andere 3S maskers.
De bewezen kenmerken van het 3S masker blijven
hierdoor behouden:
Het biedt dezelfde goede eigenschappen waar de
3S maskerserie bekend om staat. Het polycarbonaat (PC) vizier is krasbestendig en bijna onbreekbaar. Bovendien heeft het een goed gezichtsveld.
Het vizier is voorzien van een wit afdichtraam en is
eenvoudig te vervangen.
De witte gekleurde adapter voor het adembeschermingsapparaat heeft een schroefdraadaansluiting met EN 148-1. Een deel van de adapter is
de geïntegreerde uitademventiel, die ook wordt
gebruikt voor spraak-communicatie. Perfect
geplaatst voor de mond geeft het de stem effectief en begrijpelijk door.

Kenmerken en voordelen
■

uitstekende pasvorm van het
gelaatsstuk op het gezicht

■

bewezen draagcomfort

■

breed zichtveld

Het 5-punts bandenstel met rolgespen maakt snel
opzetten en afnemen van het masker mogelijk,
zonder voorafgaande instellingen.

■

goede stemoverdracht

■

eenvoudig te onderhouden

De 3S Basic Plus is gemakkelijk te onderhouden.
De onderdelen die regelmatig moeten worden
vervangen zoals ventielschijven, zijn gemakkelijk
toegankelijk.

Bestelinformatie

Goedkeuring
Goedkeuring conform EN 136 CL2.

D2055790

Volgelaatsmasker 3S Basic Plus

D2055706

3S vizierbescherming, zelfklevend, pak van tien

D2055707

Draagriem, assemblage

D2055709

Draagtas

D2055811

3S-M Masker brilmontuur (metaal)

D2055954

3S masker brilmontuur (plastic)

D6063705

Masker lekdichtheidstest
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