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1  Därför att en mask från Sundström tätar bättre och 
 minimerar läckaget mellan mask och ansikte.

2  Effektivare partikelfilter SR 510 P3 R. Tar alla partiklar såsom 
 damm, rök och dimma med ett läckage på max 0,003%.
 Korttidsmasker, FFP1, FFP2 och FFP3 har ett läckage från 
 20 till 1%, beroende på klass.

3 SR 510 P3 R, ”R” står för” reusable” och kan återanvändas. 
 Byts när andningsmotståndet ökar. Med förfilter SR 221 
 förlängs livslängden – ekonomiskt och miljövänligt.
 Korttidsmasker är precis vad som sägs – används en gång för 
 att sedan kastas. Märkningen ”NR” betyder ”non-reusable” 
 d v s engångsanvändning. Kostsamt och inte miljövänligt.

4 En halvmask från Sundström har ett av världens lägsta 
 andningsmotstånd vilket ger en mycket god komfort.

5  Enkel att rengöra och få reservdelar gör att masken kan 
 användas under flera år.

6  Kan användas med enbart partikelfilter vid dammande arbeten 
 eller enbart med gasfilter vid exponering för gaser och ångor. 
 När både partiklar och gas förekommer kombineras filtren.

Varför en halvmask 
från Sundström och 
inte en korttidsmask?
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BASIC  
PACK
INNEHÅLL 
1 st  SR 900 halvmask i TPE
1 st  partikelfilter SR 510 P3 R
5 st  förfilter
1 st  förfilterhållare
1 st  rengöringsservett
1 st  bruksanvisning med skötselråd

Allt packat i en praktisk förvaringsbox.

Täcker minst en månads filterförbrukning och du 
sparar 100-talskronor på en månad jämfört med 
korttidsmasker märkta FFP3 NR.

PREMIUM  
PACK
INNEHÅLL 

1 st  SR 100 halvmask i silikon
1 st  partikelfilter SR 510 P3 R
1 st  gasfilter SR 217 A1, skyddar  
 mot de flesta lösningsmedel
5 st  förfilter
1 st  förfilterhållare
1 st  rengöringsservett
1 st  bruksanvisning med skötselråd

Allt packat i en praktisk förvaringsbox.

Du får en mask som håller i flera år och  
ett partikelfilter som kan återanvändas.  
Du behöver bara byta gasfiltret när det  
är förbrukat.

PREMIUM  
PLUS PACK
INNEHÅLL

1 st  SR 100 halvmask i silikon
1 st  partikelfilter SR 510 P3 R
1 st  gasfilter SR 297 ABEK1, skyddar  
 mot ett stort antal gaser
5 st  förfilter
1 st  förfilterhållare
1 st  rengöringsservett
1 st  bruksanvisning med skötselråd

Allt packat i en praktisk förvaringsbox.

Du får en mask som håller i flera år och  
ett partikelfilter som kan återanvändas. 
Du behöver bara byta gasfiltret när det  
är förbrukat.

Lämplig för dig som arbetar i
dammiga miljöer med exempelvis:

•  Hö, halm och spannmål
•  Betong och stendamm
•  Sanering av vattenskador, risk för mögel
•  Dammiga städarbeten
•  Hantering av bränsleflis
•  Träbearbetning
•  Sotning och rengöring av ventilationsanläggningar

Lämplig för dig som arbetar i
dammiga miljöer med exempelvis:

•  Penselmålning – använd enbart gasfilter
•  Sprutmålning – kombinera gas- och partikelfilter
•  Högtryckstvätt med avfettning – kombinera gas- 
 och partikelfilter
•  Bekämpningsmedel med spruta – kombinera 
 gas- och partikelfilter
• Lim och lack med pensel – använd enbart gasfilter

Lämplig för dig som arbetar i
dammiga miljöer med exempelvis:

•  Lantbruk
•  Kommunala avlopps- och reningsverk
•  Sop- och avfallsanläggningar
•  Verksamheter med många olika föroreningar där 
 man vill vara säker på att inte ta fel filter


