
Datablad 
Art. 831011 Thor Fold FFP3 M/Vent 

Art. 831011 Thor Fold flat FFP3 M/

vent 

FFP3 Kop maske 

• Kop maske i PP med FFP3 filter 

• Næse pude af bløde PE skum 
• Ergonomisk formet 

• Med ventil 
• Med ekstra indlæg til absorbering af fugt i 

masken  
• Maximum 3 timers brug om dagen 
 

Forpakning / Størrelser  Godkendelser/ Symboler  

Forpakning:  

Pr. Enhed 10 stk. 

Pr. Karton: 120 stk.  

Størrelser:  

En størrelse 

  2797 

EN149:2001+A1:2009 

FFP3 NR D  



Produkt information 
Opbevaring: 

Når produktet ikke er i brug, skal det opbevares tørt, køligt og ventileret undgå direkte sollys. 

Holdbarhed uåbnet 5 år 

Rengøring: 
Dette produkt er et engang produkt og bør ikke bruges mere end 1 gang med maksimal brug på 
3 timer pr. dag. Efter brug bør det afskaffes med andet normalt hus affald    

Produkt materiale: 

Yder lag Polyester 

Filter: høj filtreringseffektivitet (polypropylen) smelteblæst 

Midterste lag: Polyester stof 

Inderste lag: Polypropylen Ikke vævet 

Næse pude: Polyætylenen (PE) skum 

Hoved bånd: Latex-Fri syntetisk elastik.  

Hoved bånd klemme : Zink metal.  

Ventil: Polypropylen. 

Ventil membran: Silikone gummi  

 

Beskrivelse: 

831011: Partikel åndedrætsværn er  EN149:2001+A1:2009 FFP3 NR D Certificeret enkelt gangs 

brugs åndedrætsværn som er CE certificeret ifølge EU Regulativet 2016/425 and. Ce Testene er ud-

ført af instituttet BSI (British Standards Institution) Med CE bemyndiget organ nummer : 0086.  

FFP3 NR D : Beskyttelse imod  Lav til middel toksicitetsolid (ikke-olie) Og væskeformigt (olie) areso-

ler i koncentration op til 50xOEL or 20xAPF.   

cement, cellulose, svovl, bomuld, mel, kulstof, jernholdig metaller, hårdttræ, plastik, vegetabilske 

olier og mineralolier, kvarts, kobber, aluminium, bakterier, svampe og mycobacterium tuberculosis 

(T.B.) og virus. 

Anbefalet brug: Tekstil industri, Håndværk, privat brug,  Jern og stål industri, Underjordisk arbejde 

træ arbejde  svejsning , metal bearbejdning, hospital, laboratorie og sygdoms kontrol med mere . 



 

Importør af produktet: 

Boisen Safety A/S 

Ole Lippmanns Vej 1 

Dk 2630 Tåstrup 

Tlf.: +45 39 65 21 33 

E-mail: Boisen@Boisensafety.dk 

Web: www.Boisensafety.dk 

Kontakt information 


