
Mặt nạ phòng độc hơi / bụi / sương mù hữu cơ 3M ™
9042 P2 cung cấp bảo vệ hô hấp nhẹ, thoải mái trong một định dạng gấp để lưu trữ thuận tiện và tính di
động.

Đặc trưng
Hộp riêng giúp lưu trữ và cho phép làm việc dễ dàng
Dùng một lần, thiết kế thoải mái
Khẩu trang nhẹ, thoải mái hơn và góp phần tăng thời gian mặc.
Phương tiện lọc Electret tiên tiến giúp làm cho thở dễ dàng hơn
Lớp carbon chống các mức độ của hơi hữu cơ cho thoải mái hơn.
Clip mũi điều chỉnh giúp cung cấp một phù hợp tùy chỉnh và mặc chắc chắn
Để sử dụng chống lại các hạt cơ học được tạo ra.

Giới hạn thời gian sử dụng:
Nếu mặt nạ bị hỏng, bẩn, hoặc thở trở nên khó khăn, rời khỏi khu vực bị ô nhiễm và thay thế trang bị mặt
nạ phòng độc.
Những mặt nạ phòng độc chứa một lớp than hoạt tính, loại bỏ mức độ của bay hơi hữu cơ.
Khẩu trang 3M 9042 đang được đeo và lắp đúng cách và bạn có thể ngửi thấy chất gây ô nhiễm thì nên
thay mặt nạ phòng độc vì công suất của thiết bị kích hoạt carbon đã được vượt quá.

Thông số kỹ thuật
Trọng lượng: ~ 13g mỗi khẩu trang.
Đáp ứng các yêu cầu về hiệu suất của AS / NZS1716 là mặt nạ được xếp hạng P2.

Các ứng dụng
Lò đúc
khai thác mỏ
Nông nghiệp
In ấn
Hóa dầu
Khai thác đá
Mặt nạ phòng độc này không chứa thành phần Được làm từ mủ cao su tự nhiên.

Cảnh báo!
Mặt nạ phòng độc không được sử dụng cho đến khi sử dụng lao động đã xác định liệu việc sử dụng sẽ
phù hợp với hướng dẫn của nhà sản xuất.

KHẨU TRANG 3M 9042 P2



Người mặc phải được đào tạo về cách sử dụng hợp lý sản phẩm này. Không tuân theo tất cả các hướng
dẫn và cảnh báo về việc sử dụng sản phẩm này và / hoặc không mặc được mặt nạ phòng độc trong tất cả
các lần tiếp xúc có thể làm giảm hiệu quả của mặt nạ phòng độc và dẫn đến bệnh tật hoặc tử vong.
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