
 

 
 
 
 
 
 

 
ICAN HALF MASK 30-300 er en     -mærket halvmaske, testet og godkendt i overensstemmelse 
med den europæiske standard EN 140:1989, til beskyttelse af brugerens åndedrætsorganer mod 
skadelige faste og væskeformige partikler, dampe og gasarter. 
 
ICAN HALF MASK 30-300 er en nyudviklet og fremtidssikret halvmaske, der giver sikkerhed og 
komfort i selv de mest krævende arbejdsmiljøer. 
    
    
Maskelegemet:Maskelegemet:Maskelegemet:Maskelegemet:    
30-300 er fremstillet i blødt og hudvenligt neoprengummi. Det anatomiske design giver en 
fortræffelig tilpasning til ansigtet, hvilket betyder maksimal tæthed og komfort.    
    
Stropper:Stropper:Stropper:Stropper:    
30-300 er forsynet med regulerbare stropper (“quick release”), der sikrer hurtig, perfekt og 
komfortabel pasform. Hovedbåndet er todelt, således at masken ikke kan glide, men 
fastholdes i samme stilling på ansigtet under hele brugen. 
    
    
Filtre:Filtre:Filtre:Filtre:    
Kun ICAN-filtre er testede og godkendte til at benytte sammen med 30-300. Filtret har en 
ICAN-bajonetfatning, der gør tilslutningen let og hurtig. 
Der skal altid monteres to filtre af gangen på 30-300. Bajonetfatningens placering på filtret 
betyder, at filtrenes tyngdepunkt, efter montering på masken, placeres tæt ved ansigtet, 
hvilket giver en god vægtfordeling og et frit udsyn. 
Som eksempler findes følgende ICAN-filtre til 30-300: P3 R, A2, A2-P3 R, A1B1E1-P3 R og 
A1B1E1K1-P3 R (se teknisk datablad for disse filtre). 
    
    
Udåndingsventil:Udåndingsventil:Udåndingsventil:Udåndingsventil:    
Udånding sker gennem en udåndingsventil med meget lav modstand, der sidder godt 
beskyttet mod forurening og snavs i et ventilhus. Udåndingsluften ledes direkte ud af 
masken, således at luftskiftet forbedres betydeligt, da kun en minimal mængde fugtig 
udåndingsluft bliver stående i masken.    
    
    

    
    
                    
TEKNISKE SPECIFIKATIONER:TEKNISKE SPECIFIKATIONER:TEKNISKE SPECIFIKATIONER:TEKNISKE SPECIFIKATIONER:        ICAN FILTRE ICAN FILTRE ICAN FILTRE ICAN FILTRE ---- BAJONETFATNING: BAJONETFATNING: BAJONETFATNING: BAJONETFATNING:        RESERVEDELE:RESERVEDELE:RESERVEDELE:RESERVEDELE:    

   KlasseKlasseKlasseKlasse    Vare nr.Vare nr.Vare nr.Vare nr.     Vare nrVare nrVare nrVare nr....    BetegnelseBetegnelseBetegnelseBetegnelse    
Maskelegeme.................... Neoprengummi       
Hovedbånd........................ Todelt plastbånd og   P3 R 50-103  30-003 Hovedstroppesæt - komplet 
 Vævet elastik  A2 50-202  30-004 Ventilmembransæt - komplet 
Nakkebånd........................ Vævet elastik  A2-P3 R 50-506    
Filtre.................................. ICAN-filtre  A1B1E1-P3 R 50-653  ANVENDELSESOMRÅDER ANVENDELSESOMRÅDER ANVENDELSESOMRÅDER ANVENDELSESOMRÅDER (Eks.):::: 

Filtertilslutning................... ICAN-bajonetfatning     A1B1E1K1-P3 R 50-703         
Frontplade......................... Plast                     �Kemikalieindustrien    
Udåndingsventil.................    Neoprengummimembran                     �Medicinalindustrien    
Indåndingsventil................    Naturgummimembran                     �Træindustrien    
Størrelser........................... Small-Medium-Large                     �Farve- og lakindustrien    
Vægt.................................. Ca. 170 Gram (Medium)                     �Skibsværfter    
Farve................................. Sort                     �Landbrug    
Godkendelse.....................    EN 140:1989         0200                     �Gartneri    
       Kontakt os venligst ved behov for andre filtertyper.      
            

    
Advarsel!Advarsel!Advarsel!Advarsel!    
Hvis luftens iltindhold er mindre end 17% (volumen) oxygen, skal man i stedet for filtre anvende luftforsynet åndedrætsværn. 
 
Hvis den forurenede lufts iltindhold er på 17-21% (volumen) oxygen, kan ICAN HALF MASK 30-300 benyttes med ICAN partikelfilter, ICAN gasfiltre og ICAN kombinationsfiltre med 
ICAN-bajonetfatning. 
    
Hvis luftens gasindhold overstiger 0,1% (volumen), bør der anvendes helmaske (ICAN FULL FACE 20-100, ICAN FULL FACE 20-300B eller ICAN FULL FACE  
20-300Y). 
 
Hvis halvmasken skal anvendes i arbejdssituationer, der kræver ekstra høj hygiejne og komfort, eller hvor der f.eks. er risiko for vedhæftning af farvestoffer, anbefales det at benytte 
den allergivenlige ICAN HALF MASK 30-500 silikonehalvmaske, der ligeledes fås i 3 størrelser. Se tekniske datablad for 30-500. 
 
Læs nøje halvmaskens brugsanvisning før ibrugtagning.  
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Frontstykke:Frontstykke:Frontstykke:Frontstykke:    
Stropperne på 30-300 er fastgjort til en frontplade i plast, således at masken 
under brugen presses mod ansigtet med et ligeligt fordelt tryk, hvilket giver 
den bedste og sikreste tilslutning. 
 

3 størrelser:3 størrelser:3 størrelser:3 størrelser:    
30-300 laves i 3 størrelser: Small-Medium-Large. 
Uanset brugerens ansigtsform og -størrelse, findes der derfor altid en 30-300, 
som slutter tæt og behageligt til brugerens ansigt. 
 
Indåndingsventiler:Indåndingsventiler:Indåndingsventiler:Indåndingsventiler:    
Indånding foregår via to indåndingsventiler, hvis naturgummimembran kun yder 
meget lav modstand 

 

Small — medium - large 
 


