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1  Sundströmin naamari on tiiviimpi ja minimoi vuodon naamarin ja    
kasvojen välistä.

2  Tehokkaampi hiukkassuodatin, SR 510 P3 R, kerää kaikki hiukka-
set, kuten pölyn, savun ja aerosolit, ja sen enimmäisvuotomäärä on 
0,003%. FFP1-, FFP2- ja FFP3-kertakäyttönaamareiden vuotomäärä on                 
luokituksesta riippuen 20–1 %.

3 SR 510 P3 R: “R” on lyhenne sanasta “reusable” (uudelleenkäytet-
tävä). Vaihda naamari, kun hengitysvastus käy epämukavaksi. SR 
221 -esisuodatin pidentää suodattimen käyttöikää. Taloudellista ja 
ympäristöystävällistä. Kertakäyttönaamarit ovat juuri nimensä mukaisia 
– niitä käytetään kerran, minkä jälkeen ne hävitetään.

 “NR”-merkintä tarkoittaa “Not reusable” (Ei uudelleenkäytettävä). 
Kallista eikä ympäristöystävällistä.

4 Sundströmin puolinaamarissa on yksi maailman pienimmistä sisään-
hengitysvastuksista, mikä tekee siitä erittäin mukavan.

5  Helppo puhdistaa ja vähän vaihdettavia osia, joten naamaria voi käyttää 
useita vuosia.

6   Voidaan käyttää pelkän hiukkassuodattimen kanssa pölyiseen työhön tai 
pelkän kaasusuodattimen kanssa, kun työhön liittyy altistusta kaasuille 
ja höyryille. Jos työpaikalla esiintyy sekä hiukkasia että kaasua, suodat-
timet voidaan yhdistää.

Miksi Sundströmin 
puolinaamari eikä 
kertakäyttönaamaria?
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BASIC  
PACK
SISÄLLYSLUETTELO  

1  SR 900 -puolinaamari TPE-materiaalia
1  510 P3 R -hiukkassuodatin
5  esisuodattimet
1  esisuodattimen pidike
1  puhdistuspyyhe
1  käyttöohjeet ja huoltotiedot

Kaikki on pakattu kätevään säilytyslaatikkoon.

Riittää ainakin kuukauden suodatinkäyttöön, ja 
säästät paljon verrattuna FFP3 NR -merkinnällä 
varustettuihin kertakäyttösuodattimiin.

PREMIUM  
PACK
SISÄLLYSLUETTELO  

1  SR 100 -puolinaamari silikonia
1  510 P3 R -hiukkassuodatin
1  SR 217 A1 -kaasusuodatin, suojaa
 useimmilta liuotinaineilta
5  esisuodattimet
1  esisuodattimen pidike
1  puhdistuspyyhe
1  käyttöohjeet ja huoltotiedot

Kaikki on pakattu kätevään säilytyslaatikkoon.

Saat naamarin, joka kestää useita vuosia, ja 
uudelleenkäytettävän hiukkassuodattimen. Sinun 
tarvitsee vain vaihtaa kaasusuodatin, kun se on 
kulunut loppuun.

PREMIUM  
PLUS PACK
SISÄLLYSLUETTELO 

1  SR 100 -puolinaamari silikonia
1  510 P3 R -hiukkassuodatin
1  SR 297 ABEK1 -kaasusuodatin, suojaa 
 monilta eri kaasuilta
5  esisuodattimet
1  esisuodattimen pidike
1  puhdistuspyyhe
1  käyttöohjeet ja huoltotiedot

Kaikki on pakattu kätevään säilytyslaatikkoon.

Saat naamarin, joka kestää useita vuosia, ja 
uudelleenkäytettävän hiukkassuodattimen. Sinun  
tarvitsee vain vaihtaa kaasusuodatin, kun se on 
kulunut loppuun.

Sopii käytettäväksi pölyisissä 
ympäristöissä. esimerkiksi
•  heinää, olkea ja viljaa käsiteltäessä
•  sementti- ja kivipölyä sisältävässä ympäristössä
•  vesivahinkojen raivaamisessa, johon liittyy 
   homeriski
•  pölyisessä siivoustyössä
•  polttohakkeen käsittelyssä
•  puita käsiteltäessä
•  savupiippuja nuohottaessa ja 
   ilmastointijärjestelmiä puhdistettaessa

Sopii käytettäväksi pölyisissä 
ympäristöissä. esimerkiksi
•  siveltimellä maalattaessa pelkän kaasusuodattimen 
   kanssa
•  ruiskumaalattaessa yhdistetyn kaasu- ja 
    hiukkassuodattimen kanssa
•  painepesutöissä, joihin kuuluu rasvan poistamista, 
    yhdistetyn kaasu- ja hiukkassuodattimen kanssa
•  tuholaismyrkkyjä ja ruiskua käytettäessä yhdistetyn   
    kaasu- ja hiukkassuodattimen kanssa
•  käsiteltäessä liimoja ja lakkaa siveltimellä pelkän 
    kaasusuodattimen kanssa

Sopii käytettäväksi pölyisissä 
ympäristöissä. esimerkiksi
•  maataloudessa
•  kunnallisissa jätevesi- ja käsittelylaitoksissa
•  jäte- ja jätteenpolttolaitoksissa
•  toiminnoissa, joihin liittyy monia epäpuhtauksia, jolloin 
    haluat olla varma, ettet valitse väärää suodatinta


