PureFlo 1000

Herbruikbare ademhalingstoestellen
met half en volledig gezichtsmasker

Comfort, kwaliteit en betrouwbaarheid

PureFlo® 1000 Masker Platform
Comfort, kwaliteit en betrouwbaarheid
De herbruikbare ademhalingstoestellen van
Gentex met negatieve druk, zowel volledige als
halve gezichtsmaskers, omvatten een breed scala
aan deeltjes-, gas- en dampfilters, en bieden zo
ademhalingsbescherming in de meest veeleisende
omgevingen.
Met deze ontwikkelingen breidt Gentex zijn lijn van
hoogwaardige persoonlijke beschermingsuitrusting
verder uit, met kwaliteit en ontwerp op het niveau
van lucht- en ruimtevaartmateriaal.

Het PureFlo 1000 volledige gezichtsmasker biedt een
zeer lage ademweerstand, uitstekend gezichtsveld
en nauwsluitende pasvorm vanaf de eerste keer.
Zo zorgt het voor maximaal comfort en optimale
gebruiksvriendelijkheid en bescherming.
Ook het PureFlo 1000 halve masker is een licht,
comfortabel half masker met zeer lage ademweerstand.
Deze producten overtreffen de minimale prestatienormen
om de gebruikerservaring te optimaliseren.
De reeks van PF1000 filters biedt lagere ademweerstand,
effectieve filtratie en een nauwsluitende pasvorm om het
vertrouwen van de gebruiker te verhogen.

PureFlo 1000 FFM
• Volledig gezichtsmasker van klasse 2
• Zeer lage ademweerstand met verbeterde
in- en uitademsnelheid
• Geoptimaliseerd, onbelemmerd gezichtsveld en
perifeer zicht
• Kwaliteitsvolle oogbescherming
• Ongeëvenaard comfort en uitstekende pasvorm
met een hoofdband die op vijf plaatsen kan worden
aangepast voor een uitgebreid maatbereik, gebaseerd
op algemene pasgegevens
• Hoofdband is goedgekeurd voor klasse 2-trekproef
van 15 kg en vervaardigd van EPDM
• Stoot- en krasbestendig, brandvertragend vizier van
polycarbonaat, voldoet aan EN166B
• Eenvoudig te onderhouden; alle onderdelen van het
ademhalingsmasker zijn volledig vervangbaar en
beschikbaar als reserveonderdelen
• Breed aanbod van deeltjes-, gas- en dampfilters
beschikbaar
• Filterefficiëntie van 99,99% bij 0,3 micron (deeltjesen combinatiefilters)

PureFlo 1000 HM
• Zeer lage ademweerstand met verbeterde
in- en uitademsnelheid
• Veilige en eenvoudig te verstellen elastomeren
hoofdband
• Uitstekende functionaliteit dankzij een harnas met
twee modi waarmee gebruikers hun masker kunnen
afnemen zonder de hoofdbescherming te verwijderen
• Ontwerp van het masker op basis van algemene
pasgegevens
• Breed aanbod van deeltjes-, gas- en dampfilters
beschikbaar
• Filterefficiëntie van 99,99% bij 0,3 micron
(deeltjes- en combinatiefilters)

FFM
PureFlo 1000 FFM
Volledig gezichtsmasker
Verkrijgbaar met drie gelaatsafdichtingen en drie maten van
onafhankelijke oronasale maskers die gecombineerd kunnen
worden in negen mogelijke combinaties van maten. Dankzij de
volledige toegang tot modulaire onderdelen kan het masker
gemakkelijk onderhouden worden gedurende de levenscyclus
van het product.
Naast de zeer lage ademweerstand en een optimaal
gezichtsveld, biedt de PureFlo 1000 FFM maximaal comfort,
een betere pasvorm en ongeëvenaarde bescherming tijdens
langdurig gebruik.

Gezichtsveld
Optimaal gezichtsveld
met breed perifeer zicht.

Comfort
Onafhankelijk oronasaal
masker en gelaatsafdichting
voor betere afdichting
en meer comfort.

Vlambestendigheid
Goedgekeurd voor klasse 2:
weerstaat een brander met
6 vlammen aan 950 °C en
5 seconden statisch in vuur

Filteraansluiting
Gepatenteerde filteraansluiting
goedgekeurd voor de trekproef
van klasse 2 - 50 kg

HM
PureFlo 1000 HM
Half masker
Dankzij een licht ontwerp en zachte hoofdband is dit
halve masker uiterst comfortabel voor langdurig gebruik.
Het ontwerp van het oronasale masker, de zeer lage
ademweerstand, het gebalanceerde zwaartepunt en de twee
filters zorgen samen voor een betere pasvorm, meer comfort
en ongeëvenaarde bescherming, al bij het eerste gebruik.

Integratie
Zachte TPE-hoofdband ontworpen voor comfort wanneer deze
wordt gedragen in combinatie
met hoofdbescherming.

Vergrendeld.

Ontgrendeld.

Riemsysteem
Riemverstelling
op één plaats met
variabele weerstand.

Onderhoud
Eenvoudige toegang tot
kleppen voor controles op
voorhand en vervangingen.

F
PureFlo 1000
Filterreeks
Dankzij een simpele druk-draai-vergrendelbeweging, is het bij het
PureFlo 1000 FFM volledige gezichtsmasker of het 1000 HM halve
masker eenvoudig om de filters vast te klikken of te vervangen.
Met het ergonomische ontwerp kan de gebruiker een pascontrole
uitvoeren door gewoon de inlaatpoort te bedekken met de
handpalm. Onze filters met hoge capaciteit overtreffen de
prestatievereisten van de relevante standaarden.
De filters werden speciaal ontworpen om de ademhaling van de
gebruiker te vergemakkelijken, waardoor het ademhalingsmasker
comfortabeler is om te dragen tijdens normaal gebruik. Dit is vooral
nuttig bij toepassingen met een hoog werktempo, aangezien
de gebruiker dankzij een vlottere ademhaling minder snel
vermoeid wordt.
Bij herbruikbare toepassingen zorgt de vlottere ademhaling
ervoor dat de filters langer meegaan. Zo wordt er bespaard
op vervangingsfilters.

Ademweerstand
Filters ontworpen om het
comfort van de gebruiker
te verhogen door de
ademweerstand te verlagen.

GOEDKEURINGEN
Volledig gezichtsmasker

EN 136:1998

Half masker

EN 140:1998

Deeltjesfilters

EN 143:2000

Gas- en combinatiefilters

EN 14387:2004 + A1:2008
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Filterklasse
Type A: Organische gassen en
dampen met een kookpunt van
> 65 ºC
Type B: Anorganische gassen
en dampen
Type E: Zure gassen en dampen
Type K: Ammoniak en organische derivaten van ammoniak
Deeltjes

NEEM CONTACT MET ONS OP
PureFlo ademhalingstoestellen behoren tot de best presterende en meest kostenefficiënte
beschermingssystemen die vandaag beschikbaar zijn op de markt.
Onze innovatieve reeks van ademhalingsbeschermingssystemen werden ontwikkeld met gebruiksgemak als
belangrijkste kenmerk. Zo bieden we bescherming aan werknemers die in gevaarlijke omstandigheden werken.
Als u graag een demonstratie krijg van onze producten, of een bezoek van een van onze teamleden om uw
behoeften te bespreken, neem dan contact met ons op.
sales@gentexcorp.eu.com
+44 (0) 1776 704421
Gentex Europe
Commerce Road
Stranraer
Scotland
DG9 7DX
pureflo.gentexcorp.com
Volg ons op Twitter: @PureFloSafety
De reeks van gezichtsmaskers van PureFlo wordt ontworpen en geproduceerd in het VK.
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