
Adembescherming

Moldex 

CleanSpace Ademhalingbescherming

3M Adflo aanblaasunits en vizierhelmen.

3M 6000 & 7000 serie maskers

Moldex FFP-assortiment: De klassieker voor alle omstandigheden.

De zachte binnenschaal zorgt voor een optimale filtrering. De geheel metaalvrije buitenschaal zorgt 

voor een absolute vormvastheid gedurende de gehele gebruiksperiode. Het elastische neusprofiel

garandeert een perfecte afdichting. Tegen stof, nevel en rook.

Moldex Air Maskers zijn getest en gecertificeerd volgens EN149:2001 + A1:2009

Standaard maten M/L anders vermeld.

Classic Series

Bewezen vorm, oorspronkelijk ontworpen voor de mijnbouw.

Duurzaam en comfortabel.

Activform® automatische aanpassing aan diversen gezichtvormen, geen neusbeugel nodig.

Rondom lopende draagbanden, snel, simpel en veilig opzetten.

Klimaventiel, de extra grote opening reduceert warmte en vocht.

Duramesh® sterke en duurzame structuur houdt het masker vormvast.

Nummer Type Beschermingsniveau VPE

480511 2360 FFP1 NR D 20 stuks

480511B 2365 FFP1 NR D met klimaventiel 20 stuks

480510 2400 FFP2 NR D 20 stuks

480512 2405 FFP2 NR D met klimaventiel 20 stuks

Smart Series ®

FFP Masker met een comfortabele afdichting

Activform® automatische aanpassing aan diversen gezichtvormen, geen neusbeugel nodig.

Rondom lopende draagbanden, snel, simpel en veilig opzetten.

Klimaventiel, de extra grote opening reduceert warmte en vocht.

Duramesh® sterke en duurzame structuur houdt het masker vormvast.

Nummer Type Beschermingsniveau VPE

48MO2385 2385 FFP1 NR D met klimaventiel 20 stuks

48MO2485 2485 FFP2 NR D met klimaventiel 20 stuks

48MO2505 2505 FFP3 NR D met klimaventiel 10 stuks

48MO2435 2435 FFP2 NR D met klimaventiel 10 stuks

plus gassen, tussenlaag actieve kool <M.A.C.

48MO2445 2445 FFP2 NR D met klimaventiel

tussenlaag van actieve kool, extra bescherming

tegen ozon tot 1.000 ppm met een maximum

van 8 uur.

48MO2535 2535 FFP3 NR D met klimaventiel

tussenlaag van actieve kool, extra bescherming

tegen ozon tot 1.000 ppm met een maximum

van 8 uur.

Smart Solo ®

FFP Masker met een comfortabele afdichting

Activform® automatische aanpassing aan diversen gezichtvormen, geen neusbeugel nodig.

Rondom lopende draagbanden, snel, simpel en veilig opzetten.

Klimaventiel, de extra grote opening reduceert warmte en vocht.

Duramesh® sterke en duurzame structuur houdt het masker vormvast.

Eenvoudig en snel op te zetten zelfs met handschoenen.

Nummer Type Beschermingsniveau VPE

48MO2395 2395 FFP1 NR D met klimaventiel 20 stuks

48MO2495 2495 FFP2 NR D met klimaventiel 20 stuks

48MO2498 2498 FFP2 NR D met klimaventiel 20 stuks

Maat small
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Air Series ®

FFP Masker met een comfortabele afdichting

260% meer filteroppervlak. 

Laagste ademweerstand.

Hogere filtercapaciteit en langere gebruiksduur.

Individueel verpakt.

Activform® automatische aanpassing aan diversen gezichtvormen, geen neusbeugel nodig.

Rondom lopende draagbanden, snel, simpel en veilig opzetten.

Klimaventiel, de extra grote opening reduceert warmte en vocht.

Duramesh® sterke en duurzame structuur houdt het masker vormvast.

Nummer Type Beschermingsniveau VPE

48MO3105 3105 FFP2 NR D met klimaventiel 10 stuks 

48MO3150 3150 FFP2 NR D met klimaventiel 10 stuks

Maat small

48MO3205 3205 FFP3 NR D met klimaventiel 10 stuks

48MO3255 3255 FFP3 NR D met klimaventiel 10 stuks

Maat small

Air Plus ®

FFP Masker met een comfortabele afdichting

Wasbare afsluiting gemaakt van comfortabel, zacht en huidvriendelijk TPE materiaal. Herbruikbaar masker.

260% meer filteroppervlak. 

Laagste ademweerstand.

Hogere filtercapaciteit en langere gebruiksduur.

Individueel verpakt.

Activform® automatische aanpassing aan diversen gezichtvormen, geen neusbeugel nodig.

Rondom lopende draagbanden, snel, simpel en veilig opzetten.

Klimaventiel, de extra grote opening reduceert warmte en vocht.

Duramesh® sterke en duurzame structuur houdt het masker vormvast.

Nummer Type Beschermingsniveau VPE

48MO3305 3305 FFP2 R D met klimaventiel 5 stuks

48MO3405 3405 FFP3 R D met klimaventiel 5 stuks

Smart Series ®

Individueel verpakt FFP Masker met een comfortabele afdichting.

Ontvouwt eenvoudig in één handeling.

Activform® automatische aanpassing aan diversen gezichtvormen, 

geen neusbeugel nodig.

Rondom lopende draagbanden, snel, simpel en veilig opzetten.

Klimaventiel, de extra grote opening reduceert warmte en vocht.

Duramesh® sterke en duurzame structuur houdt het masker vormvast.

Nummer Type Beschermingsniveau VPE

48MO2375 2375 FFP1 NR D met klimaventiel 10 stuks

48MO2470 2470 FFP2 NR D 10 stuks

48MO2475 2475 FFP2 NR D met klimaventiel 10 stuks

48MO2575 2575 FFP3 NR D met klimaventiel 10 stuks

Honeywell Premium Series 5000

Dubbelzijdige flexibele hoofdbanden.

Neusbeugel

Nummer Type Beschermingsniveau VPE

480413H 5209 FFP2 NR D met klimaventiel 20 stuks

480414H 5321 FFP3 NR D met klimaventiel 10 stuks

Verstelbare hoofdbanden.
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3M Lasrookmaskers

Specifieke bescherming tegen de lasrook die tijdens het lassen vrijkomt.

Een actieve koollaag verwijdert de ozon die bij MIG, TIG en booglassen

vrijkomt. De speciaal behandelde buitenschaal vergroot de brand-

vertragende werking.

Lichtgewicht masker en biedt efficiënte, comfortabele en hygiënische

bescherming tegen fijnstof, nevels en dampen (o.a. lasrook)

Op vier punten instelbare hoofbanden met vervormbare neusbeugel.

3M Cool Flow uitademventiel verhoogt comfort.

Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 10x de grenswaarde.

Nummer Type Beschermingsniveau VPE

947020 9925 FFP2 NR D met klimaventiel 20 stuks

947021 9928 FFP2 R D met klimaventiel 10 stuks

Moldex Halfgelaatmaskers

Serie 7000 herbruikbaar masker met EasyLock® systeem

Veilig en comfortabel masker gemaakt van zacht en 

huidvriendelijk TPE.

Eenvoudig af te zetten tijdens werkonderbrekingen.

Eenvoudig te onderhouden en reinigen.

EasyLock® system voor eenvoudig en snelle filter-

wisseling. 

Revolutionair eenvoudig geen adapters nodig en geen

aparte onderdelen voor het maken van een combinatie

filter, zo koppelt het filter direct aan het masker of aan

de filters onderling.

Nieuw inademventiel bij iedere filtercartridge.

Volgens EN140:1998

Nummer Type Maat VPE

48MO7001 7001 S 1 stuks

48MO7002 7002 M 1 stuks

48MO7003 7003 L 1 stuks

Series 7000 en 9000 filters

Moldex EasyLock® filter cartridges voor half- en volgelaatmaskers

uit de serie 7000 en 9000.

Nummer Type Bescherming VPE

48MO9010 9010 P1 R 20 stuks

48MO9020 9020 P2 R 20 stuks

48MO9030 9030 P3 R 12 stuks

48MO9100 9100 A1 10 stuks

48MO9200 9200 A2 8 stuks

48MO9300 9300 A1B1E1 10 stuks

48MO9400 9400 A1B1E1K1 10 stuks

48MO9500 9500 A2B2E1 8 stuks

48MO9600 9600 AX 8 stuks

48MO9120 9120 A1P2 R 8 stuks

48MO9230 9230 A2P3 R 6 stuks

48MO9430 9430 A1B1E1K1P3 R 6 stuks

Losse onderdelen serie 7000

Nummer Type Omschrijving VPE

48MO7972 7972 Hoofdband 5 stuks

48MO9973 9973 Ventielpakket 1 set

48MO9994 9994 Bewaartas 1 stuks
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Moldex herbruikbare halfgelaatsmaskers serie 8000 volgens EN140

Adembescherming met verwisselbare gas/dampfilters en/of fijnstoffilters

Nummer Type Maat VPE

488120 8001 S 1 stuks

488121 8002 M 1 stuks

488122 8003 L 1 stuks

Gasfilters voor serie 8000 halfgelaatmasker

Radiale filtermontage op het masker. 

Voor combinatiefilters zijn er koppelstukjes nodig.

Nummer Type Bescherming VPE

488109 8100 A1 10 stuks

488110 8200 ABE1 10 stuks

488111 8900 ABEK1 10 stuks

488112 8500 A2 10 stuks

A1 = organische gassen/dampen.

ABE1 = organische gassen/dampen, anorganische gassen/dampen, zwavelzuur, zoutzuur.

ABEK1 = organische gassen/dampen, anorganische gassen/dampen, zwavelzuur, zoutzuur, ammoniak.

A2 = organische gassen/dampen voor hogere concentraties.

Fijnstoffilterkussens volgens EN143: 2000+1990

Benodigd voorzetfilterkap en houder

Nummer Type Bescherming VPE

488100 8060 P1 R D 12 stuks

488101 8070 P2 R D 8 stuks

488102 8080 P3 R D 8 stuks

P1 R D = uitsluitend ten behoeve van vaste onschadelijke stofdeeltjes

P2 S D = uitsluitend ten behoeve van vaste schadelijke deeltjes, rook en op water gebaseerde nevels.

P2 R D = als P2 S D maar bovendien ook vloeibare deeltjes.

P3 S D = alle vaste stoffen en rook.

P3 R D = alle vaste stoffen nevels en rook.

Accessoires voor serie 8000 

Moldex 8090 foto links en 8095 foto rechts

Beide in combinatie met 8025

Nummer Omschrijving

488103 8025 Voorzetfilterkap P1 en P2

488104 8090 Voorzetfilterhouder

488105 8095 Filterpatroonhouder

488106 8091 Reserveset voor masker

488107 8092 Opbergzak voor masker

488108 8093 Opbergdoos voor masker

Volgelaatmasker series 9000 Moldex

Voldoet aan de hoge eisen van klasse 2

Extreem lichtgewicht volgelaatmasker, weegt slechts

360 gram. Frameloos panoramisch kijkvenster.

Veilig en comfortabel masker gemaakt van zacht en 

huidvriendelijk TPE.

Eenvoudig af te zetten tijdens werkonderbrekingen.

Eenvoudig te onderhouden en reinigen.

EasyLock® system voor eenvoudig en snelle filter-

wisseling. 

Revolutionair eenvoudig geen adapters nodig en geen

aparte onderdelen voor het maken van een combinatie

filter, zo koppelt het filter direct aan het masker of aan

de filters onderling.

Nieuw inademventiel bij iedere filtercartridge.

Volgens EN 136:1998 CL2

Ook leverbaar met EN148-1 schroefdraad bevestiging.
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Nummer Type Maat Aansluiting filters VPE

48MO9001 9001 S Easylock® 1 stuks

48MO9002 9002 M Easylock® 1 stuks

48MO9003 9003 L Easylock® 1 stuks

48MO9004 9004 S EN148-1 1 stuks

48MO9005 9005 M EN148-1 1 stuks

48MO9006 9006 L EN148-1 1 stuks

Series 7000 en 9000 filters

Moldex EasyLock® filter cartridges voor half- en volgelaatmaskers

uit de serie 7000 en 9000.

Nummer Type Bescherming VPE

48MO9010 9010 P1 R 20 stuks

48MO9020 9020 P2 R 20 stuks

48MO9030 9030 P3 R 12 stuks

48MO9100 9100 A1 10 stuks

48MO9200 9200 A2 8 stuks

48MO9300 9300 A1B1E1 10 stuks

48MO9400 9400 A1B1E1K1 10 stuks

48MO9500 9500 A2B2E1 8 stuks

48MO9600 9600 AX 8 stuks

48MO9120 9120 A1P2 R 8 stuks

48MO9230 9230 A2P3 R 6 stuks

48MO9430 9430 A1B1E1K1P3 R 6 stuks

Losse onderdelen serie 9000

Nummer Type Omschrijving VPE

48MO9973 9973 Ventiel pakket 1 stuks

48MO9974 9974 Afdichting voor EasyLock® 20 stuks

48MO9975 9975 Afdichting voor EN148-1 10 stuks

48MO9992 9992 Hoofdband 5 stuks

48MO9993 9993 Vensterbeschermfolie 60 stuks

48MO9994 9994 Bewaartas 1 stuks

48MO9998 9998 Bril uitrusting 1 stuks

Compleet volgelaatmasker 9000 Serie

Compleet masker afgemonteerd met 2 stuks filters

type A1B1E1K1P3 R

Nummer Type Bescherming VPE

48MO9432 9432 ABEK1P3 1 stuks

Maat M

Compleet afgemonteerd set

Nummer Omschrijving

480575 Desinfectiespray voor maskers

VPE= 10 stuks
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3M Serie 6000 - 7000 herbruikbare halfgelaatsmaskers en volgelaatsmaskers.

Halfgelaatsmasker 3M serie 6000 . Voordelig, onderhoudsvriendelijk,

eenvoudig in gebruik en zeer lichtgewicht.

Comfortabele pasvorm, lichtgewicht elastomeer materiaal.

Dubbele filters voor lagere ademweerstand. Bajonet filteraansluiting.

Breed scala aan filters om te beschermen tegen gassen, dampen en stof

Nummer Type Omschrijving VPE

947044 3M 6100 Halfgelaatsmasker mt S 1 stuks

947045 3M 6200 Halfgelaatsmasker mt M 1 stuks

947046 3M 6300 Halfgelaatsmasker mt L 1 stuks

Halfgelaatsmasker 3M serie 7500 . Gefabriceerd uit geavanceerd siliconen

materiaal om comfortabele en duurzame ademhalingsbescherming te

kunnen bieden. Snelsluitmechanisme voor extra gemak tijdens breaks.

Dunne neusbrug voor meer comfort. Volledig te onderhouden.

3M™ Cool Flow™ uitademventiel, meer comfort dankzij minder hitte

en vocht. Minder uitademingsweerstand vergemakkelijkt de adem-

haling. Flexibel systeem voor gas, damp en stoffilters. Slechts 136gr.

Nummer Type Omschrijving VPE

947047 3M 7501 Halfgelaatsmasker mt S 1 stuks

947048 3M 7502 Halfgelaatsmasker mt M 1 stuks

947049 3M 7503 Halfgelaatsmasker mt L 1 stuks

Volgelaatsmasker 3M serie 6000 . Licht en comfortabel in gebruik.

Grote lens voor een breed gezichtsveld. Lichtgewicht, uitgebalanceerd

ontwerp. Siliconengelaatsafdichting voor meer comfort en duur-

zaamheid. Breed scala aan filters om te beschermen tegen gassen,

dampen en stofdeeltjes.

Nummer Type Omschrijving VPE

947050 3M 6700 Volgelaatsmasker mt S 1 stuks

947051 3M 6800 Volgelaatsmasker mt M 1 stuks

947052 3M 6900 Volgelaatsmasker mt L 1 stuks

Volgelaatsmasker 3M 7907S . Geeft een duurzaamheid en veiligheid

voor veeleisende opdrachten die gezichts- en ademhalingsbescherming

vereisen. Een hoofdharnas met zes banden voor een veilige pasvorm

met makkelijke ontgrendelgespen. Grote polycarbonaat kras- en

schokbestendige vizier met een breedt gezichtsveld. Zeer duurzaam

gelaatsmasker gemakt van siliconenrubber. Geïntegreerd spreek-

diafragma voor betere communicatie. 

3M™ Cool Flow™ uitademventiel, meer comfort dankzij minder hitte

en vocht. Minder uitademingsweerstand vergemakkelijkt de adem-

haling. Flexibel systeem voor gas, damp en stoffilters. 

Nummer Type Omschrijving VPE

947054 3M 7907S Volgelaatsmasker siliconen 1 stuks

3M Serie 2000 stoffilters geschikt voor de serie 6000 & 7000 maskers

Bajonetsysteem voor eenvoudig en snel aan te kliken op het masker.

Door het klikgeluid weet u dat het filter vergrendeld is.

Belemmert niet het zichtveld. Beschermen tegen vast en vloeibare deeltjes.

3M 2128  voor industriële toepassingen, zoals papier sector.

3M 2135  voor industriële toepassingen, zoals poederchemie, bouw,

steenhouwerijen, keramiek verwerking, vuurvast materiaal.

3M 2138  stof ozon organische damp en zure gassen, zoals constructie,

poederchemicaliën, keramiek verwerking, vuurvast materiaal,

metaalgieten, landbouw, houtbewerking en voedingsindustrie.

Nummer Type Omschrijving VPE

947066 3M 2128 P2R 20 stuks

947067 3M 2135 P3R 20 stuks

947068 3M 2138 Halfgelaatsmasker mt L 20 stuks 48-11.5



3M Serie 5000 stoffilters geschikt voor de serie 6000 & 7000 maskers

Stoffilters in trapzevorm. Beschermt tegen nevel op olie en waterbasis

en stof. Zeer licht gewicht, lage ademweerstand, uitstekend gezichtsveld.

De 3m 501 filterhouder wordt gebruikt om de filters op hun plek te

houden. Om de 3M stoffilters alleen te gebruiken tegen deeltjes 

worden ze op het masker bevestigd met een 3M 603 verhoging en 

de 3M 501 filterhouder. 

Nummer Type Omschrijving VPE

947069 3M 5925 P2R 20 stuks

947070 3M 5935 P3R 20 stuks

3M Serie 500 & 600 stoffilteradapters voor de serie 6000 & 7000 maskers

Type 3M 501 filterhouder  om de stoffilters te monteren op

een gas- en dampfilter. Of in combinatie met de 3M 603

filterhouder om de stoffilter te monteren op een masker.

Nummer Type Omschrijving VPE

947080 3M 501 Filterhouder transparant 2 stuks

Type 3M 502 stoffilteraansluitstuk  voor de 2000 serie filters.

Aansluitstuk om de stoffilters boven op de gas- en dampfilters

te bevestigen. Set van 2 stuks.

Nummer Type Omschrijving VPE

947078 3M 502 Filterhouder transparant 2 stuks

Type 3M 603 houder voor stoffilters  van de serie 5000.

Houder om een stoffilter direct op een 3M masker te kunnen dragen.

Te gebruiken in combinatie met filterhouder 3M 501.

Nummer Type Omschrijving VPE

947079 3M 603 Filterhouder grijs 2 stuks

3M serie 6000 stoffilters voor de serie 6000 & 7000 maskers

Trapezevormig stoffilter met een kunststof omhulsel. 

Beschermt tegen vaste en vloeibare deeltjes.

Uitstekende bescherming met hoge standtijd. 

3M 6035  beschermt tegen vaste- en vloeibare deeltjes.

3M 6038  beschermt tegen organische dampen, vaste- en vloeibare

deeltjes, ozon, organische dampen en zuren gassen onder TLV,

waterstoffluoride, waterstoffluoride gas tot aan 30 ppm

Nummer Type Omschrijving VPE

947081 3M 6035 P3R FFP3 20 stuks

947082 3M 6038 P3R FFP3 HF 20 stuks

3M serie 6000 gasfilters voor de serie 6000 & 7000 maskers.

Combineert uitstekende bescherming met goed draagcomfort.

Bajonetsysteem voor eenvoudige filteraansluiting. Lichtgewicht,

uitstekende lage ademweerstand, goede balans op het masker.

3M 6051 beschermt tegen organische dampen.

3M 6055 beschermt tegen organische dampen.

3M 6057 beschermt tegen organische dampen.

3M 6059 beschermt tegen organische dampen.

Nummer Type Omschrijving VPE

947056 3M 6051 A1 8 stuks 

947057 3M 6055 A2 8 stuks

947058 3M 6057 A1B1E1 8 stuks 

947059 3M 6059 A1B1E1K1 8 stuks
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3M serie 6000 combinatiefilters voor de serie 6000 & 7000 maskers

Filters welke beschermen tegen gas, damp en stofdeeltjes.

Typische industriële toepassingen zijn laboratoria en deeltjes 

toepassingen. De bajonetaansluiting met het kliksysteem geeft

een zekere afsluiting en komt het gebruiksgemak ten goede.

3M type 6098  voor organische dampen met een kookpunt >65˚C

en stofdeeltjes.

3M type 6099  voor organische dampen met een kookpunt >65˚C,

stofdeeltjes, zure gassen, ammonia, formaldehyde tot 10 ppm en

anorganische gassen.

3M 6096  voor organische dampen, kwikdampen en stofdeeltjes,

organische gassen met een kookpunt >65˚C, zure gassen.

Nummer Type Omschrijving VPE

947060 3M 6098 AX-P3R 8 stuks 

947061 3M 6099 A2B2E2K2-P3 8 stuks

947062 3M 6096 A1Hg-P3R 8 stuks 

3M 0105 Maskerreiniger

Vochtige doekjes waarmee u het masker kunt reinigen en 

verfrissen zonder dit te beschadigen. 

De doekjes zijn per stuk verpakt.

Nummer Type Omschrijving VPE

947042 3M 0105 Wit reinigingsdoekje 40 stuks

3M 6885 vizierbeschermer voor de serie 6000 volgelaatsmaskers

Verwijderbare vensterbescherming voor het maskervizier.

Zelfklevende beschermfolie die eenvoudig is aan te brengen en

te verwijderen.

Beschermt het vizier tegen verontreiniging en krassen.

Nummer Type Omschrijving VPE

947043 3M 6885 Vizierbeschermfolie 100 stuks

3M 0106 draagtas voor halfgelaatsmaskers.

Speciaal ontworpen om de 3M halfgelaatsmaskers en filters

mee te nemen. De tas kan zowel over de schouder als om het

middel worden gedragen. 

Nummer Type Omschrijving VPE

947040 3M 0106 Draagtas zwart 1 stuks
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Moldex Compact Mask

Bescherming tegen Gas, Nevel en Stof.

Geheel nieuwe Compact Mask met geïntegreerde filter elementen biedt adembescherming in een niet eerder

vertoonde vorm. De tot een minimum gereduceerde afmetingen en een uitgebalanceerd profiel hebben geleid

naar dit geavanceerde ontwerp.

MINDER MASKER MEER ZICHT

Door de vlakke, horizontaal geïntegreerde filters heeft U

als drager een exceptioneel ruim zichtsveld.

FLEXFIT

Betekent One Size Fits All

Eenvoudige keuze past altijd

LAGE ADEMWEERSTAND AANGENAAM KOEL

De nieuw ontwikkelde Moldex vouwfilter

technologie zorgt voor meer dan een ver-

dubbeling van het filteroppervlak.

dit reduceert de ademweerstand aanzienlijk

en verlengt de gebruiksduur van het filter.

Geen overige filters nodig.

Het uitademventiel heeft grote openingen om de

luchtstroom te optimaliseren en de gebruiker 

koel en fris te houden.

Volgens EN405:2001 +A1:2009

Nummer Type Bescherming Gewicht Doos

48MO5120 5120 FFA1P2 R D 210 gram 10 stuks

48MO5230 5230 FFA2P3 R D 250 gram 10 stuks

48MO5430 5430 FFABEK1P3 R D 270 gram 10 stuks

Per stuk te bestellen

Wordt geleverd in een hersluitbare verpakking.

3M 4255 onderhoudsvrij halfgelaatmasker

Bescherming tegen Gas, Nevel en Stof.

Compact masker, licht van gewicht.

Centraal uitademventiel.

Verstelbare hoofdbanden

Te gebruiken tot ze verzadigd raken (gas max. 1 maand)

Volgens EN405:2001

Nummer Type Bescherming Doos

948102 4255 FFA2P3 R D 10 stuks

Per stuk te bestellen

Wordt geleverd in een hersluitbare verpakking.

48-11.8



CleanSpace luchtaangedreven ademhalingsbescherming

Hoogwaardige bescherming, uitstekende pasvorm en hoog gebruikerscomfort.

CleanSpace is leverbaar met halfgelaatmasker en volgelaatmasker.

Verzekert van hoogwaardige bescherming & comfort gedurende lange periodes.

Geschikt voor:

Verwijderen van asbest

Hanteren van chemicaliën

Eerste hulpverlening.

Kenmerken:

Positieve druk, gemakkelijk verwijderbaar, oraal-nasaal, portaccount-

pasvormadapter. Frame voor brillen, verwijderbare lagen.

VEILIG, volledig gecertificeerde positieve-druk-respirator met P3 

TM3-filtratie-efficiëntie zorgt voor maximale bescherming op de werkplaats.

Portacount testen mogelijk.

DRAAGBAAR, is gemakkelijk te dragen, moeiteloos en comfortabel en

zonder batterijpakken of slangen op het lichaam. Prijswinnend lichtgewicht

ontwerp (500 g) levert schone verse lucht gedurende de hele dienst.

SLIM, robuust, betrouwbaar, kosteneffectief, geen onderhoud en 

makkelijk te reinigen. Een simpel één-knop-systeem. Het compacte 

ontwerp van de CleanSpace is compatibel met andere persoonlijke

beschermende uitrusting.

De CleanSpace maskers en het PAPR systeem zijn gemakkelijk aan

te passen en te gebruiken. Het is belangrijk dat uw masker de goede

pasvorm voor uw gezicht heeft en dat het correct afsluit.

Aanpassen van het masker moet gebeuren door een deskundige of

aangewezen aanpasser van het masker. De pasvorm moet

bevestigd worden door een kwantitatieve pasvormtest uitgevoerd

volgens de respiratorbeschermingsnormen in uw gebied.

Alle CleanSpace-maskers kunnen getest worden met de CleanSpace

Portacount adapters.

Maat selecteren voor het halfgelaatmasker.

Dit is een richtlijn voor het selecteren van het halfgelaatmasker dat u hoogstwaarschijnlijk het beste past.

Zorg ervoor dat de pasvorm van maskers voor gebruik getest worden door een deskundige.
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CleanSpace vermogenseenheden.

CleanSpace2 PAPR

Aangedreven ademhalingsbescherming, voor stof en gasfilters.

Veilig in omgevingen met hoge schadelijke stof concentraties

met een P3 TM3 filtratie. Werkt to 8 uur op één batterijlading.

Portacount testen ingeschakeld.

Met de speciale filteradaptor ook te gebruiken met combinatie-

filters voor diversen toepassingen. 

Voor gebruik met halfgelaatmaskers.

Nummer Omschrijving

489100 CleanSpace2 PAPR

voor standaard gebruik.

Compleet met een hoofd harnas. 

CleanSpace ULTRA PAPR

Aangedreven ademhalingsbescherming, voor stof en gasfilters.

Beschermgraad IP66 speciaal voor gebruik in decontaminatie-

douches. 

In combinatie met een volgelaatmasker de ideale bescherming 

bij het werken met chemicaliën.

Voor werken met gevaarlijke stoffen zoals, lood, asbest en

infectieuze producten.

Veilig in omgevingen met hoge schadelijke stof concentraties

met een P3 TM3 filtratie. Werkt to 8 uur op één batterijlading.

Portacount testen ingeschakeld.

Met de speciale filteradaptor ook te gebruiken met combinatie-

filters voor diversen toepassingen. 

Voor gebruik met halfgelaat- en volgelaatmaskers.

Nummer Omschrijving

489101 CleanSpace ULTRA PAPR

Hoogwaardig met IP66 waterdichte

bescherming.

Compleet met een hoofd harnas. 

UltraSpace EX PAPR

Intrinsiek veilig voor gebruik in een potentieel explosieve

omgeving.

Aangedreven ademhalingsbescherming, voor stof en gasfilters.

Voor gebruik in mijnbouw, olie en gas, potrochemie, en

chemie.

Veilig in omgevingen met hoge schadelijke stof concentraties

met een P3 TM3 filtratie. Werkt to 8 uur op één batterijlading.

Portacount testen ingeschakeld.

Met de speciale filteradaptor ook te gebruiken met combinatie-

filters voor diversen toepassingen. 

Voor gebruik met halfgelaat- en volgelaatmaskers.

Nummer Omschrijving

489102 CleanSpace EX PAPR

Intrinsiek veilig voor potentieel

explosie gevaarlijke omgevingen.

Compleet met een hoofd harnas. 
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CleanSpace Gelaatmaskers

CleanSpace Halfgelaatmaskers

Werken geurloos en comfortabel over een lange periode

met een P3 bescherming.

Kunnen worden getest met behulp van een Portacount-adapter.

Pasvormtestkits voor halfgelaatmaskers zijn verkrijgbaar.

Voor gebruik op alle 3 de vermogenseenheden.

Gewicht slechts 125 gram

Nummer Omschrijving

489113 CleanSpace halfgelaatmasker Small

489114 CleanSpace halfgelaatmasker Medium

489115 CleanSpace halfgelaatmasker Large

CleanSpace volgelaatmaskers

Werken geurloos en comfortabel over een lange periode

met een P3 bescherming.

Kunnen worden getest met behulp van een Portacount-adapter.

Voor gebruik op de CleanSpace ULTRA en CleanSpace EX

Gewicht slechts 700 gram

Nummer Omschrijving

489120 CleanSpace volgelaatmasker Medium/Large

CleanSpace Filters

Deeltjesfilter P3 en voorfilter

Voor schadelijke stofdeeltjes.

Nummer Omschrijving

489130 CleanSpace PAF-0035 deeltjesfilter P3

Pak van 3 stuks

489131 CleanSpace voorfilters PAF-0036

Pak van 10 stuks

Nummer Omschrijving

489132 CleanSpace PAF-0037 deeltjesfilter P3

Hoge Capaciteit filter.

(te gebruiken in combinatie met een

filteradapter)

Combinatiefilters voor gas en schadelijke stofdeeltjes.

Nummer Omschrijving

489133 CleanSpace PAF-0050 A1-P3

Gecombineerd filter met bescherming

P3 A1 tegen schadelijke stofdeeltjes,

oplosmiddelendampen en nevel, 

organische dampen en neveldeeltjes.

(te gebruiken in combinatie met een

filteradapter)

Nummer Omschrijving

489134 CleanSpace PAF-0051 ABE1-P3

Gecombineerd filter met bescherming

P3 ABE1 tegen schadelijke stofdeeltjes,

oplosmiddelendampen en nevel, 

organische, anorganische en zure gassen

en dampen (kookpunt >65°C

(te gebruiken in combinatie met een

filteradapter)
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Nummer Omschrijving

489135 CleanSpace PAF-0077 A2-P3

Gecombineerd filter met bescherming

P3 A2 tegen schadelijke stofdeeltjes,

oplosmiddelendampen en nevel, 

organische dampen en neveldeeltjes.

(te gebruiken in combinatie met een

filteradapter)

Nummer Omschrijving

489136 CleanSpace PAF-0052 ABEK1-P3

Gecombineerd filter met bescherming

P3 ABEK1 tegen schadelijke stofdeeltjes,

oplosmiddelendampen en nevel, 

organische, anorganische en zure gassen

en dampen (kookpunt >65°C

(te gebruiken in combinatie met een

filteradapter)

Filteradapters

Nummer Omschrijving

489140 CleanSpace PAF-0038 Filteradapter

Voor plaatsen van gecombineerde filters

en hoge capaciteit filters.

Kan worden gebruikt met de vermogens-

eenheden CleanSpace2 en CleanSpace ULTRA

Nummer Omschrijving

489145 CleanSpace PAF-0078 Filteradapter

Voor plaatsen van gecombineerde filters

en hoge capaciteit filters.

Speciaal voor gebruik met de vermogens-

eenheid CleanSpace EX

Voorfilters grote capaciteit

Nummer Omschrijving

489150 CleanSpace PAF-0057 voorfilters

Speciale voorfilters voor hoge capaciteit 

filters 

Verpakt per 20 stuks

Nummer Omschrijving

489151 CleanSpace PAF-0058 voorfilters

Speciale voorfilters voor gebruik met de 

PAF-0035 P3 filters. Past over de gehele

vermogenseenheid.

Verpakt per 20 stuks.

Accessoires

Nummer Omschrijving

489121 CleanSpace PAF-1018 ruitbeschermers

Afneembare ruitbeschermers voor het

volgelaatmasker om zo krassen te voorkomen.

Verpakt per 10 stuks.
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Nummer Omschrijving

489160 CleanSpace PAF-0074 Decontaminatie plugset

Speciaal voor de CleanSpace ULTRA om 

alle openingen van de unit af te dichten 

voor decontaminatie. Pluggen blijven ook

zitten tijdens opslag. Pluggen zijn gemaakt van

nylon en silicone. De unit mag nooit gedragen

worden met geplaatste pluggen.

Nummer Omschrijving

489161 CleanSpace PAF-0075 Helmet hook strap

Speciaal voor gebruik van de unit in combinatie

met een veiligheidshelm. De band ondersteunt

de CleanSpace comfortabel zonder nadelige 

gevolgen voor comfort en veiligheid van de

drager.

Nummer Omschrijving

489162 CleanSpace PAF-0025 Gelaatmasker Adapter

Halfgelaatmaskeradapter voor kwantitatieve fit.

De maskerpassingtestadapter is aangebracht

aan de voorzijde van het halfmasker om een

kwantitatieve fit (TSI Porta Count) test

mogelijk te maken. 

Aanwijzingen voor gebruik worden bij de 

adapter meegeleverd.

ALLEEN VOOR DE HALFGELAATMASKER

Nummer Omschrijving

489163 CleanSpace PAF-1015 Gelaatmasker Adapter

Volgelaatmaskeradapter voor kwantitatieve fit.

De maskerpassingtestadapter is aangebracht

aan de voorzijde van het halfmasker om een

kwantitatieve fit (TSI Porta Count) test

mogelijk te maken. 

Aanwijzingen voor gebruik worden bij de 

adapter meegeleverd.

ALLEEN VOOR DE VOLGELAATMASKER

3M TR-315E Starterkit motorunit

Het 3M Versaflo TR-300 systeem biedt afhankelijke adembescherming tegen deeltjes 

voor specifieke omgevingen. De motorunit is lichter en dunner dan bestaande op een

riem bevestigde motorunits en daarom ideaal voor werken in nauwe ruimtes.

De TR-315E Starterkit bevat de TR-302E motor unit,

stofdeeltjesfilter, standaard riem, hoge capaciteits

batterijpack, batterijladerkit, zelfaanpassende adem-

halingsslang en luchtstroomindicator.

Levensduur batterij 5-6 uur met spaarbatterij,

10-12 uur met hoge capaciteit batterij.

Type batterij Li-ion

Gewicht motor unit 1095 gram.

Hoorbaar en zichtbaar alarm voor lage luchtstroom

en lage batterijspanning.

Nummer Omschrijving

947131 3M Versaflo TR-315E starterpak

947132 3M Versaflo TR-3600 voorfilter

Voor langere levensduur van de unit en 

filterkit.

947134 3M Versaflo TR-3712E stoffilter P3

947135 3M Versaflo TR-3802E gas & dampfilter
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3M M-106  vizierhelm biedt een comfortabele gelaatsafdichting 

met een polyamide met polyurethaan coating tegen stof, spuit-

werk en chemicaliën. 

Nominale beschermingsfactor = 50

Comfortabel en licht met een uitstekende balans. 

Coating voor extra chemische en krasbestendigheid.

Vizier gemaakt van polycarbonaat.

Gewicht 544 gram.

Nummer Omschrijving

947140 3M Versaflo M-106 PU gecoat

3M M-107 vizierhelm gelijk aan de M-106 maar met een

brandwerende gelaatsafdichting. Medium impact (EN 166) 

oog en gelaatsbescherming. Polyester gelaatsafdichting 

voor toepassingen met vonken en hete deeltjes.

Number Description

947143 3M Versaflo M-107 brandwerend

3M M-406  helm met Cordura® nylon schouderbedekking.

Biedt een hoge graad aan ademhalingsbescherming (EN397),

oog (EN166 medium impact) en gelaatsbescherming. 

Zeer duurzaam Cordura® nylon voor constructie toepassingen 

en zware industrie. Polycarbonaat vizier. 

Voldoet aan de hoogste eisen voor ademhalingsbescherming.

Gewicht 1066 gram.

Nummer Omschrijving

947144 3M Versaflo M-406 met schouderbedekking

3M M-407  helm met brandwerende schouderbedekking.

Biedt een hoge graad aan ademhalingsbescherming (EN397),

oog (EN166 medium impact) en gelaatsbescherming. 

Zeer duurzame, Polyaramide schouderbedekking voor metaal 

bewerking, smelterijen, sloopwerk, houtbewerking.

Voldoet aan de hoogste eisen voor ademhalingsbescherming.

Beschermingslevel NPF 50-200.

Nummer Omschrijving

947145 3M Versaflo M-407 Polyaramid schouderbedekking

3M M-307  helm met brandwerende gelaatsafdichting.

Biedt adem-, oog- (EN166 Medium Impact), gelaats-

en hoofd bescherming (EN397), essentiëel voor omgevingen

waar hoofdbescherming is vereist, bijvoorbeeld

constructie site. De helm biedt ook een vlambestendige

gelaatsafsluiting voor toepassingen waarbij vonken en

hete deeltjes vrijkomen, zoals slijpen.

Het nieuwe ontwerp van het vizier geeft een uitstekend

zicht opzij en omlaag met een goede optische helderheid.

Gecoat vizier voor extra chemische en krasbestendigheid.

Gewicht 832 gram.

Nummer Omschrijving

947146 3M Versaflo M-307 visierhelm

Nummer Omschrijving

947148 3M Versaflo beschermfolie voor vizier

Verpakt per 10 stuks.
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Nummer Omschrijving

480561SE Vluchtmasker Sabre Elsa 15 minuten

Type Sabre Escape ELSA EEBD

Ontworpen voor ontsnappen uit gevaarlijke

omgevingen. 

Voldoet aan SOLAS regelgeving en MISC circ. 849

Eenvoudige bediening start automatisch bij het

openen van de zak. 

Eenvoudig te hergebruiken. 

Lloyds, GL en RINA goedgekeurd.

CE markering EN1146 en MED (stuurwiel) goedkeur.

Straalhelmen voor perslucht aansluiting

Nummer Omschrijving

487030 Commander met Bisonyl cape

Glasfiber versterkt polyester kap

Blauw rubber coating

Geconcentreerd zichtveld 145x90 mm

Luchtstroomindicator, regelkraan, riem.

Voor gebruik met een Airline perslucht unit

Vervangingsonderdelen Straalhelm Commander

487030A Viziergaas pak 50 stuks

487030C Glazen ruit pack 25 stuks

487030D Polyester vizier 50 stuks

Beschermingsniveau FFP maskers fabricaat Moldex

(1)> niet tegen carcinogenen en radioactive materialen, niet tegen door lucht verspreide biologisch substaties en enzymen

(2)> niet tegen radioactive partikels, niet tegen virussen en enzymen

(3)> tegen radioactive partikels en biologische substanties en enzymen

Moldex filters R> herbruikbaar kunnen dus langer dan 1 shift gebruikt worden.

Moldex filters D> de filters hebben de Dolomiet verzadigingstest doorstaan. Dit betekent een lagere ademweerstand

voor een langere periode.

Moldex filter NR> wegwerpmasker FFP. Comfortabel en duurzaam gedurende de hele shift.

Type gevaar Voorbeeld Maximale grenswaarden (GW)

Stoffilters

P1 Onschadelijke fijnstof en op Werken met onschadelijke       4  (halfgelaatsmasker)

water en olie gebaseerde fijnstof, nevel en rook       4  (volgelaatsmasker)

nevel en aërosolen (1)

P2 Schadelijk fijnstof, rook en op Werken met zacht hout,       12  (halfgelaatsmasker)

olie en water gebaseerde glasvezels, metaal en plastic       16  (volgelaatsmasker)

aërosolen (2) (behalve PVC) en olierook

P3 Schadelijk en kanker- Werken met giftige metalen,       48  (halfgelaatsmasker)

verwekkende stof, rook en op hardhout, radioactive- en       400  (volgelaatsmasker)

water en olie gebaseerde biochemische substanties als

aërosolen (3) ook olierook en het lassen van

roestvaststaal
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Fijnstoffilters / FFP Maskers

FFP1 Onschadelijke fijnstof en op Werken met onschadelijke 4

water en olie gebaseerde fijnstof, nevel en rook

nevel en aërosolen (1)

FFP2 Schadelijk fijnstof, rook en op Werken met zacht hout, 12

olie en water gebaseerde glasvezels, metaal en plastic

aërosolen (2) (behalve PVC) en olierook

FFP3 Schadelijk en kanker- Werken met giftige metalen, 50

verwekkende stof, rook en op hardhout, radioactive- en

water en olie gebaseerde biochemische substanties als

aërosolen (3) ook olierook en het lassen van

roestvaststaal

Beschermingsniveau gas en fijnstoffilters / FFP maskers fabricaat Moldex

Type gevaar Voorbeeld Maximale grenswaarden (GW)

Gasfilters

A1 Organische gassen en dampen, Oplosmiddelen van vernis, verf 50x GW (halfgelaatmasker)

met een kookpunt >65°C en lijmen 400x GW (volgelaatmasker)

Tot een concentratie van 

1000 ppm

A2 Zoals in A1 Zoals in A1 maar in een 50x GW (halfgelaatmasker)

hogere concentratie 400x GW (volgelaatmasker)

Tot een concentratie van 

5000 ppm

A1B1E1 Zoals A1 + anorganische Zoals in A1 + werken met 50x GW (halfgelaatmasker)

gassen en dampen, zure chloride, bromide, hydrogene 400x GW (volgelaatmasker)

gassen   cyanide, hydrogene zwaveloxide Tot een concentratie van 

zoutzuren en andere zuren en 1000 ppm

gassen

A1B1E1K1 Zoals A1B1E1 + ammoniak Zoals A1B1E1 + werken met 50x GW (halfgelaatmasker)

ammoniak 400x GW (volgelaatmasker)

Tot een concentratie van 

1000 ppm

A2B2E1 Zoals A1B1E1 Zoals A1B1E1 maar voor 50x GW (halfgelaatmasker)

hogere concentraties 400x GW (volgelaatmasker)

of 5000 ppm (A+B), 1000 ppm

voor (E) of lager

A2B2E2K2 Zoals A2B2E2 + ammoniak Zoals A1B1E1 + werken met 50x GW (halfgelaatmasker)

ammoniak maar voor hogere 400x GW (volgelaatmasker)

concentraties Tot een concentratie van 

5000 ppm

AX Organische dampen met een Werken met dampen met een Alleen voor éénmalig gebruik

kookpunt <65°C laag kookpunt zoals aceton, Nationale regelgeving kan het

dichloormethaan maximum gebruiksniveau

begrenzen.

Contact Moldex voor details

Hg P3 Kwik Werken met kwikdampen Maximale gebruikerstijd tegen

kwik 50h

Type gevaar Voorbeeld Maximale grenswaarden (GW)
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