
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

FILTRERENDE ANSIGTSMASKE – FLAT FOLDED:  
 
Sikkerhedsmaske 9225 er en filtrerende ansigtsmaske til beskyttelse mod faste- og væskeformige partikler, som 
opfylder kravene i den europæiske standard EN 149:2001+A1:2009, klasse FFP2 NR.  

 
 

TEKNISK BESKRIVELSE: 
 
 Masken er sammenfoldet ved levering........................................

  samt indkapslet i en lufttæt pose. 
Gør det nemt og bekvemt, at have  
ekstra masker med sig. 

  
 Masken er lavet af flere lag filtermateriale...................................Høj filtereffektivitet, blød og komfortabel. 

Selvslukkende. 
  
 Udåndingsventil,………………....................................................
    med yderst fleksibelt naturgummi membran. 

Letter vejrtrækningen ved fysisk krævende 
arbejdsprocesser. Reducerer luftfugtigheden  
og temperaturen i masken væsentligt 

  
 Masken er monteret med justerbar aluminiumsnæsebøjle, .......

  samt skum over næseroden. 
Sikrer behagelig og perfekt tilpasning. 

  
 2 stk. justerbare vævede elastikker.............................................Nem tilpasning til ansigtsformen. 

Elastik hudvenligt og stærkt. 
  
 Vægt kun 18 gram.......................................................................
    Hæmmer ikke tale og udsyn. 

Ingen gener ved anvendelse.  
Kommunikation mulig uden afmontering. 

  
 Vedligeholdelsesfri......................................................................Hygiejnisk, ingen omkostninger til rengøring. 

 
 

ANVENDELSESEKSEMPLER: 
     
 Bygningsarbejde  Arsenikforbindelser  Farvepigmenter  Marmor  Skiffer 
 Isoleringsarbejde  Aske  Granit  Melstøv  Staldstøv 
 Landbrugsarbejde  Bekæmpelsesmidler  Kinin  Mineraluldsfibre  Stryknin 
 Metalstøberier     (Pulverform, ikke flygtige)  Kokain  Morfin  Sukker 
 Overfladebehandling  Beton  Kornstøv  Mørtel  Sæbepulver 
 Rengøring/Rensning  Bremsestøv  Kridt  Olietåge  Talkum 
 Sandblæsning  Cellulose  Kryolit  Plaststøv  Træstøv 
 Stenbrydning  Cement  Krystobalit  Pollen  Zinkmetal 
  Emaljepartikler  Kulstøv  Porcelæn  
  Eternit  Kvarts  Sandsten  
 

(Masken kan naturligvis anvendes på alle områder, hvor man bruger lavere klasse (FFP1), og derved opnå en endnu større sikkerhed) 
 
 

ADVARSEL! 

    

 

Masken beskytter ikke imod:  
Iltmangel (Iltindhold må ikke være under 19%). Gasser og farlige dampe, radioaktivt støv, bakterier, virus samt visse 
kræftfremkaldende stoffer. Personer med skæg eller hår i klemme mellem ansigt og maske kan ikke forvente at blive 
effektivt beskyttet. Undersøg i disse tilfælde muligheden for anvendelse af ICAN TURBO UNIT. 
 

ICAN 9225 er en meget anvendt sikkerhedsmaske i vort program. 
ICAN 9225 er godkendt efter den europæiske standard EN 149:2001+A1:2009 og er CE-mærket. 
ICAN 9225 er gennemtestet af en lang række brugere i forskellige arbejdssituationer, hvor sikkerhedsmasker  
er påbudt, eller forbedrer miljøet og sikkerheden for brugeren.  

BESKYTTER MOD:  
 
- Sundhedsskadeligt støv og andre partikler  
- Det maksimale anvendelsesniveau er 12 x GV for de aktuelle partikler 
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