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EN149:2001+A1:2009 
Solunum koruyucu ek pmanlar — parçacıklara karşı koruma ç n f ltrel  yarım maskeler

Tüm uvex solunum koruyucular, European standard 149'a uygun olarak test edilir ve onaylanır. Bu standart, kullanıcıya en 
yüksek düzeyde koruma ve rahatlık sağlamak amacıyla solunum koruyuculara l şk n çok çeş tl  gerekl l kler  bel rler. 

Standart testlere ek olarak, tüm uvex maskeler  
dolom t tozu test ndek  ek gerekl l kler  de sağlar; 
bu nedenle D harf yle şaretlenm şt r. 
Bu sayede uvex solunum koruma ürünler , aşırı tozlu 
ortamlarda ve uzun sürel  kullanımda b le mükemmel 
solunum sağlar. 

Tüm uvex solunum koruyucular güncel AB mevzuatı-
na uygundur. Tüm solunum koruyucu ek pmanlar KKD 
kategor  III (yüksek r sk) sınıfındadır.

Standartta solunum koruyucular, f ltreleme ver ml l ğ  ve sızdırmaya göre üç koruma 
sınıfına ayrılır:

EN 149'da tanımlanan öneml  testler şunlardır: 
• nefes alma ve nefes verme d renc n n ölçülmes
• nefes verme valf  test
• görsel nceleme ( şaretleme, kullanım tal matları) 
• f ltreleme ver ml l ğ n  bel rleme (koruma sınıfı) 
• steğe bağlı: dolom t tozu test n n yapılması 

Solunum korumasına yönel k 
standartlar ve lkeler hakkında ayrıntılı 
b lg  şu adreste mevcuttur: 

https://ures.uvex.de

B r bakışta koruma sınıfını göreb lmen z ç n FFP1 maskeler üzer ndek  şaret mav , FFP2 maskeler üzer ndek  turuncu ve 
FFP3 maskeler üzer ndek  se s yahtır.

FFP1

FFP2

FFP3

*  OELs = İşyeri maruziyet sınır değerleri (OELs), işyerindeki bir maddenin havadaki ortalama konsantrasyonunun, burada günde sekiz saat ve haftada beş gün 
çalışan kişilere zarar (kronik veya akut) vermesinin beklenmediği üst sınır değeridir. OELs değeri maksimum işyeri konsantrasyonu (MWC) ve teknik referans 
konsantrasyonu (TRC) değerlerinin yerine geçmiştir; ancak bu iki değer, OELs'de henüz tam olarak dikkate alınmadığı sürece, hala işyeri risklerinin değer-
lendirilmesinde geçici olarak kullanılabilir.

FFP1 solunum koruyucular en az %80 filtreleme kapasitesine 
sahiptir ve ilgili işyeri maruziyet sınırının (OEL*) dört katına kadar 
filtreleme yapar. Bu maskeler, toksik veya fibrojen olmayan par-
tiküller için uygundur.

FFP2 solunum koruyucular sağlığa zararlı veya tehlikeli olan duman, 
parçacıklar ve tozlar için uygundur. Bunlar, parçacıkların en az 
%94'ünü filtreler ve ilgili işyeri maruziyet sınırının (OEL*) on katına 
kadar kullanılabilir.

En az %99'luk filtreleme verimliliği ile FFP3 maskeler en yüksek ko-
ruma sınıfını oluşturur. Bunlar, ilgili işyeri maruziyet sınırının (OEL*) 
30 katına kadar filtreler ve toksik parçacıklar, tozlar ve dumana 
karşı koruma için uygundur.
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uvex silv-Air
Solunum koruyucu danışmanı · Tem zl k 

uvex Resp ratory Expert System — 
solunum koruması le lg l  çevr m ç  
kılavuzunuz  

Yen l kç l k konusunda l der b r ş rket olarak 
ürünler m z  ve h zmetler m z  en yüksek gerek-
s n mlere göre gel şt r yoruz. uvex Resp ratory 
Expert System (ures) uygun solunum koruyu-
cuyu seçmen ze yardımcı olurken s ze ürünler, 
standartlar, şlevler ve teknoloj ler hakkında çok 
kapsamlı b lg ler sunar. 

Yapacağınız şe veya kullanacağınız tehl kel  
maddeye göre uvex portföyünden doğru maskey  
seçeb l rs n z. Tüm ürünlerle b rl kte kullanılmakta 
olan ürüne a t ayrıntılı görüntüler  ve fotoğrafl arı-
na ek olarak ürünün tüm özell kler  hakkında özet 
b lg  de sunulmaktadır. Ayrıca çeş tl  belgeler (ör. 
ürün b lg  formları) ve v deolar da kullanımınıza 
sunulmuştur.  

Bu sayede çevr m ç  solunum koruma danışmanı, 
ürünler m z hakkında hızlı ama kapsamlı özet b lg  
sunab l r ve solunum koruması hakkındak  temel 
sorularınızı tek b r yerden cevaplayab l r. 

Solunum korumada yen  b r boyutu keşfed n: 

https://ures.uvex.de

uvex clear
• "R" işaretli solunum koruyucuların temizlenmesi için 

temizlik spreyi

uvex clear temizleme spreyi
Ürün no. 8701011
Sipariş miktarı katları 1 adet
İçerik 360 ml8701011
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uvex solunum koruma kılavuzu
İhtiyacınıza uygun solunum koruyucuyu bulmanız için en kısa yol

Doğru solunum koruyucu ekipmanın seçil-

mesi kullanıcının güvenliğini sağlamak için 

esastır ve büyük özen gerektiren bir süreçtir. 

Gereksinimlerinize cevap veren fi ltreli 

solunum koruyucuyu seçmek için lütfen 

aşağıdaki hususlara dikkat edin:

•  tehlikeli maddelerin tipi, bileşimi ve konsantrasyonuyla 
ilgili bilgi sağlanmalı/bilinmelidir (CAS numarası ve OEL'ye 
bakın). Ölçüm, örneğin işverenlerin sorumluluk sigortası 
kurumu tarafından yapılabilir. Seçilen uygulama alanları için 
minimum gereklilikleri bir sonraki sayfada bulabilirsiniz. 

•  gerekli koruma sınıfı (FFP1, FFP2 veya FFP3) belirlendikten 
sonra, ilgili çalışma koşullarının gerekliliklerini karşılayan bir 
solunum koruyucu modelinin seçilmesi için aşağıdaki tablo 
kullanılabilir.  

•  ortamda yeterli hacimde oksijen bulunmalıdır. Lütfen bu 
konuda yasal düzenlemelere uyun. Almanya'da en az %17 
hacim gereklidir. 

•  ek KKD gerekiyorsa mevcut donanımla uyumlu olmalıdır. 
uvex solunum koruyucular, uvex koruyucu gözlüklerle 
birlikte kullanım için idealdir (sayfa 147'deki uyumluluk 
tablosuna bakın). 

•  solunum koruyucu ekipmanlar sakallı, favorili veya solunum 
koruyucu sızdırmazlık hatlarına yakın derin yaraları olan 
kişiler için uygun değildir çünkü bunlar yüze sıkı oturmayı 
engeller. Özel bir çözüm için lütfen iş güvenliği sorumlunu-
za danışın. 

•  "NR" işaretli maskeler sekiz saatten fazla süreyle kullanıl-
mamalıdır. "R" işaretli maskeler 24 saate kadar kullanılabilir 
ancak her kullanımdan sonra temizlenmelidir. Solunum 
direnci fark edilir şekilde yükselirse maskeler gecikmeden 
değiştirilmelidir. 

•  çalışma alanı için gaz fi ltreli bir yarım maske gerekliyse 
uvex solunum koruyucu modellerin yeterli koruma sağla-
mayacağını lütfen dikkate alın. 

Seçim

Normal ortam sıcaklıklarında kısa kullanım süreleri veya nispeten hafif faaliyetler

Koruma sınıfı Katlanır maske (valfli veya valfsiz) Kalıplı maske (valfli veya valfsiz)

FFP1 3100, 3110, 8103, 8113, 5100, 5100+, 5110, 5110+ 2100, 2110, 7100, 7110

FFP2 3200, 3210, 8203, 8213, 5200, 5200+, 5210, 5210+ 2200, 2210, 7200, 7210, 7212

FFP3 3310, 8313, 5310, 5310+ 2310, 2312, 7310

Uzun süreli kullanım veya yüksek ortam sıcaklıklarında zorlu, yorucu faaliyetler

Koruma sınıfı Katlanır maske (valfli) Kalıplı maske (valfli)

FFP1 3110, 8113, 5110, 5110+ 2110, 7110

FFP2 3210, 8213, 5210, 5210+ 2210, 7210, 7212, 7233, 7232

FFP3 3310, 8313, 5310, 5310+ 2310, 2312, 7310, 7333, 7330, 7312, 7317

İstenmeyen kokulara karşı koruyan aktif karbon katmanlı

Koruma sınıfı Katlanır maske (valfli) Kalıplı maske (valfli)

FFP1 – –

FFP2 3220, 5220+ 2220, 7220

FFP3 5320+ 7320

 Seçilen uygulama alanları için minimum gereklilikleri sayfa 145'te bulabilirsiniz.
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  Bu filtre sınıfları asgari gerekliliklerdir ve yalnızca tavsiye niteliğindedir. Kullanmadan önce solunum ek-
ipmanının tehlikeli malzemeler ve konsantrasyonlar bakımından gereklilikleri karşıladığından emin olmak 
kullanıcının sorumluluğundadır!

Faaliyet Zararlı maddeler Koruma sınıfı

FFP 1 FFP 2 FFP 3

Ahşap işleme

Yumuşak ağaç: kesme ve zımparalama İnce parçacıklar, ahşap tozu ■

Sert ağaç (meşe, kayın, tropik ağaçlar vb.): kesme ve zımparalama İnce parçacıklar, ahşap tozu ■

Boya Fırçalama/Zımparalama İnce renkli parçacıklar ■

Boya Fırçalama/Zımparalama boya (krom içeren boyalar) İnce renkli parçacıklar ■

Bakır/krom/arsenik içeren çözünür boyalar İnce boya sisi ■

İnşaat ve yan sanayi

Çimento işleri, alçı sıva, fayans döşeme, çatı işleri Çimento, alçı sıva, fayans veya kiremit tozu ■

Duvarcılık: kesme, delme, yıkım ■

Asbest: kısa sürelerle çalışma Elyaf ■

Çatı izolasyonu: cam ve mineral elyaf Toz ve elyaf ■

Dolgu/kapatıcı: Taşlama Toz ■

Kaynak

Alüminyum ve paslanmaz çelik kaynağı Metal ve alüminyum oksit dumanları ■

Sert lehimleme Duman ■

Metal işleme

Metal: delme, taşlama, frezeleme, avuç taşlama Metal tozu ■

Yüksek alaşımlı çelik ve paslanmaz çelikler: delme, taşlama, frezeleme, avuç taşlama Metal tozu ■

Atık bertarafı ve temizlik

Atık ayrıştırma ve bertarafı Toz, mantar ■

Tıbbi atık bertarafı Bakteriler, sporlar ■

Zemin süpürme Toz (toksik olmayan) ■

Radyoaktif olarak kirlenmiş parçacıklar Toz ■

Tarım

Salgın hayvan hastalıkları ve hasta hayvanların tedavisi Bakteriler, virüsler ■

Mantar sporlarıyla çalışma Sporlar ■

Saman, tahıl ve unla çalışma Toz ■

Tıp/bakım/sağlık

Alerjiler, polen, ev tozu, hayvan kılları Toz, parçacıklar, sporlar ■

Bakteriler, virüsler, enfeksiyonlar, lejyonella bakterileri Bakteriler, virüsler ■

uvex silv-Air
 Uygulama alanları
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Kusursuz Uyum
Tek kaynaktan koruma

Solunum koruyucu ve koruyucu gözlüğün optimum birleşimi 
için üç boyutta optimize edilmiş burun biçimi.

Yıllardır endüstriyel koruyucu gözlükler konusunda küresel 
çapta lider olan uvex, bu uzmanlığıyla son derece işlevsel 
uvex silv-Air solunum koruyucuları geliştirmiştir. 

Gözlük ve solunum koruma ürünü geliştirme çalışmaları, bir 
arada ideal şekilde kullanılabilen iki ürün yaratma amacıyla 
yakın istişare halinde yürütülmüştür. Koruyucu gözlükler ve 
solunum koruma ürünleri en iyi korumayı sağlayacak şekil-
de bir arada ele alınmıştır. 

Bu birleşik uzmanlık sonucunda uvex silv-Air solunum 
koruyucuların üç boyutlu biçimi ortaya çıkmıştır. Bunlar 
koruyucu gözlüğün kayma ve oynama olmadan, optimum 
şekilde, sıkıca oturmasını sağlar. Ekipman oynamadan 
yerinde kaldığından optimum göz koruması garanti edilir. 
Bu nedenle uvex kalıplı ve katlanır maskeler uvex koruyucu 
gözlükle birlikte kullanılmak için özellikle uygundur. 

Tek kaynaktan güvenilir koruma. 



uvex silv-Air e 154 - 156 7212, 7233, 7312, 
7317, 7333

7232, 7330

uvex silv-Air p 157 - 160 8103, 8113, 8203, 
8213, 8313

7100, 7110, 7200, 
7210, 7220

7310, 7320

uvex silv-Air c 161 - 165 3100, 3110, 3200, 
3210, 3220, 3310

2310, 2312 2100, 2110, 2200, 
2210, 2220 

uvex silv-Air premium 149 - 152

5100, 5100+, 5110, 
5110+, 5200, 5200+, 
5210, 5210+, 5220+, 
5310, 5310+, 5320+

uvex i-3
uvex i-5

34/35
23 ■ ■

uvex pheos
uvex sportstyle

31/32
29 ■ ■ ■ ■

uvex super fit
uvex super g 

39
38 ■ ■ ■

uvex x-fit
uvex x-fit pro

27
25 ■ ■ ■ ■ ■

uvex i-vo 40 ■ ■ ■ ■

uvex i-works 36 ■ ■

uvex pheos cx2 30 ■ ■

uvex pheos cx2 sonic 50 ■ ■ ■ ■ ■
uvex super OTG
uvex super f OTG

46
47 ■ ■ ■ ■ ■

uvex astrospec 2.0
uvex skyguard NT

37
43 ■ ■ ■

uvex carbonvision
uvex u-sonic

57
51 ■ ■ ■

uvex ultrasonic 
uvex ultravision

53
54/55 ■ ■ ■ ■ ■

uvex megasonic 49 ■ ■ ■
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Kusursuz Uyum
 uvex silv-Air solunum koruyucu ve uvex koruyucu gözlüklerin bir arada kullanılma seçenekleri

Bu öneriler deneyimlere 
dayanır. Her zaman giyilebilirlik 
testleri yapmanızı öneriyoruz.  Sa
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■ Kusursuz kombinasyon Sınırlı ölçüde uygundur
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uvex silv-Air premium

FFP 1 FFP 2 FFP 3
düz katlanır düz katlanır düz katlanır

Küçük model Büyük model Küçük model Büyük model Küçük model Büyük model

5100 NR D 5100+ NR D 5200 NR D 5200+ NR D

5110 NR D 5110+ NR D 5210 NR D 5210+ NR D 5310 NR D 5310+ NR D

5220+ NR D karbonlu 5320+ NR D karbonlu

uvex silv-Air premium
Solunum koruyucular
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• maksimum kullanıcı konforu ve sıkı oturma 
için yüz hatlarına optimum uyum sağlayan 
tasarım 

• daha iyi oturma için iki farklı ebat mevcut-
tur 

• sızdırmazlık dudağı (FFP1 ile FFP2'nin bu-
run bölgesinde, FFP3'ün hem burun hem 
de çene bölgesinde) ve burun klipsi daha 
fazla konfor ve güvenilir sıkılık sağlar

• en yüksek hijyen gerekliliklerini karşılamak 
için maskeler tek tek paketlenir

• daha fazla koruma ve rahatlık için ayarla-
nabilir kumaş kafa bandı

• isteğe bağlı: ısıyı ve nemi azaltmak için 
nefes verme valfi  

• istenmeyen kokulara karşı FFP2 ve 
FFP3 sınıfında modeller (5220+, 5320+) 
mevcuttur 

Ekstra geniş kumaş kafa bandı, 
maskenin konforlu ve sıkıca otur-
masını sağlar.

Isıyı ve nemi azaltmak için nefes 
verme valfi.

Konforlu sızdırmazlık dudağı maksi-
mum konfor ve güvenilir sıkılık sağlar.

Maskeler tek tek paketlenir ve bu 
sayede en yüksek hijyen gerekli-
liklerini karşılar.

Burun klipsi çok iyi oturmasını 
sağlayacak şekilde kolayca ayar-
lanabilir.

uvex silv-Air premium
Solunum koruyucular, FFP 1, FFP 2 ve FFP 3 sınıfı
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uvex silv-Air premium
FFP 1 koruma sınıfı solunum koruyucular

uvex silv-Air 5100
• küçük ila orta yüz biçimleri için parçacık filtreli düz katlanır maske
• konforlu ve sıkıca oturmasını sağlamak için geniş, dikişsiz kafa bandı 
• ayarlaması kolay entegre burun klipsi 
• güvenilir sıkılık için burun bölgesinde konforlu sızdırmazlık dudağı

uvex silv-Air 5110
• küçük ila orta yüz biçimleri için parçacık filtreli düz katlanır maske
• konforlu ve sıkıca oturmasını sağlamak için geniş, dikişsiz kafa bandı 
• ayarlaması kolay entegre burun klipsi 
• güvenilir sıkılık için burun bölgesinde konforlu sızdırmazlık dudağı
• ısıyı ve nemi azaltmanın yanı sıra solunum direncini belirgin şekilde 

azaltmak için nefes verme valfi

uvex silv-Air 5100+
• nispeten büyük yüz biçimleri için parçacık filtreli düz katlanır maske 
• konforlu ve sıkıca oturmasını sağlamak için geniş, dikişsiz kafa bandı 
• güvenilir sıkılık için burun bölgesinde konforlu sızdırmazlık dudağı
• ayarlaması kolay entegre burun klipsi 
• ısıyı ve nemi azaltmanın yanı sıra solunum direncini belirgin şekilde 

azaltmak için nefes verme valfi

uvex silv-Air 5110+
• nispeten büyük yüz biçimleri için parçacık filtreli düz katlanır maske 
• konforlu ve sıkıca oturmasını sağlamak için geniş, dikişsiz kafa bandı 
• güvenilir sıkılık için burun bölgesinde konforlu sızdırmazlık dudağı
• ayarlaması kolay entegre burun klipsi 
• ısıyı ve nemi azaltmanın yanı sıra solunum direncini belirgin şekilde 

azaltmak için nefes verme valfi

uvex silv-Air 5100 uvex silv-Air 5110
Ürün no. 8765100 8775100 8765110 87651108775110
Model FFP 1 NR D valfsiz katlanır maske – küçük model FFP 1 NR D valfli katlanır maske  – küçük model
Renk beyaz beyaz
Şu miktar ve katları olarak 30 adet poşet 15 adet poşet
sipariş verilebilir/ Sipariş birimi
İçerik 30 adet, tek tek ambalajlı, kutu 3 adet, tek tek ambalajlı, poşet 15 adet, tek tek ambalajlı, kutu 3 adet, tek tek ambalajlı, poşet

uvex silv-Air 5100+ uvex silv-Air 5110+
Ürün no. 8765101 8775101 8765111 8775111
Model FFP 1 NR D valfsiz katlanır maske – büyük model FFP 1 NR D valfli katlanır maske – büyük model
Renk beyaz beyaz
Şu miktar ve katları olarak 30 adet poşet 15 adet poşet
sipariş verilebilir/ Sipariş birimi
İçerik 30 adet, tek tek ambalajlı, kutu 3 adet, tek tek ambalajlı, poşet 15 adet, tek tek ambalajlı, kutu 3 adet, tek tek ambalajlı, poşet

8765100
8775100 

8765110
8775110

8765101
8775101

8765111
8775111
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uvex silv-Air 5200
• küçük ila orta yüz biçimleri için parçacık 

filtreli düz katlanır maske
• konforlu ve sıkıca oturmasını sağlamak 

için geniş, dikişsiz kafa bandı 
• ayarlaması kolay entegre burun klipsi 
• güvenilir sıkılık için burun bölgesinde 

konforlu sızdırmazlık dudağı

uvex silv-Air 5200+
• nispeten büyük yüz biçimleri için 

parçacık filtreli düz katlanır maske 
• konforlu ve sıkıca oturmasını sağlamak 

için geniş, dikişsiz kafa bandı 
• ayarlaması kolay entegre burun klipsi 
• güvenilir sıkılık için burun bölgesinde 

konforlu sızdırmazlık dudağı

uvex silv-Air 5210
• küçük ila orta yüz biçimleri için parçacık 

filtreli düz katlanır maske
• konforlu ve sıkıca oturmasını sağlamak için 

geniş, dikişsiz kafa bandı 
• güvenilir sıkılık için burun bölgesinde konforlu 

sızdırmazlık dudağı
• ayarlaması kolay entegre burun klipsi 
• ısıyı ve nemi azaltmanın yanı sıra solunum 

direncini belirgin şekilde azaltmak için nefes 
verme valfi

uvex silv-Air 5210+
• nispeten büyük yüz biçimleri için

parçacık filtreli düz katlanır maske 
• konforlu ve sıkıca oturmasını sağlamak için 

geniş, dikişsiz kafa bandı 
• güvenilir sıkılık için burun bölgesinde konforlu 

sızdırmazlık dudağı
• ayarlaması kolay entegre burun klipsi 
• ısıyı ve nemi azaltmanın yanı sıra solunum 

direncini belirgin şekilde azaltmak için nefes 
verme valfi

uvex silv-Air 5220+
• nispeten büyük yüz biçimleri için

parçacık filtreli düz katlanır maske 
• konforlu ve sıkıca oturmasını sağlamak için geniş, 

dikişsiz kafa bandı 
• ilgili sınır değerlerin altında kokulara, gazlara ve 

buharlara karşı koruma için ilave aktif karbon filtre
• güvenilir sıkılık için burun bölgesinde konforlu 

sızdırmazlık dudağı
• ayarlaması kolay entegre burun klipsi 
• ısıyı ve nemi azaltmanın yanı sıra solunum direnci-

ni belirgin şekilde azaltmak için nefes verme valfi

uvex silv-Air premium
FFP 2 koruma sınıfı solunum koruyucular

uvex silv-Air 5200 uvex silv-Air 5210
Ürün no. 8765200 8775200 8765210 8775210
Model FFP 2 NR D valfsiz katlanır maske – küçük model FFP 2 NR D valfli katlanır maske – küçük model
Renk beyaz beyaz
Şu miktar ve katları olarak 30 adet poşet 15 adet poşet
sipariş verilebilir/ Sipariş birimi
İçerik 30 adet, tek tek ambalajlı, kutu 3 adet, tek tek ambalajlı, poşet 15 adet, tek tek ambalajlı, kutu 3 adet, tek tek ambalajlı, poşet

uvex silv-Air 5200+ uvex silv-Air 5210+ uvex silv-Air 5220+
Ürün no. 8765201 8775201 8765211 8775211 8765221 8775221
Model FFP 2 NR D valfsiz katlanır maske – büyük model FFP 2 NR D valfli katlanır maske – büyük model FFP 2 NR D valfli ve karbonlu katlanır maske – büyük model
Renk beyaz beyaz gri
Şu miktar ve katları olarak 30 adet poşet 15 adet poşet 15 adet poşet
sipariş verilebilir/ Sipariş birimi
İçerik 30 adet, tek tek 3 adet, tek tek 15 adet, tek tek 3 adet, tek tek 15 adet, tek tek 3 adet, tek tek

kutu ambalaj ambalajlı, poşet kutu ambalaj ambalajlı, poşet kutu ambalaj ambalajlı, poşet

8765200
8775200

8765210
8775210 

8765201
8775201

8765211 
8775211

8765221
8775221 
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uvex silv-Air premium
FFP 3 koruma sınıfı solunum koruyucular

uvex silv-Air 5310
• küçük ila orta yüz biçimleri için parçacık filtreli düz katlanır maske
• konforlu ve sıkıca oturmasını sağlamak için geniş, dikişsiz kafa bandı 
• güvenilir sıkılık için burun ve çene bölgesinde konforlu sızdırmazlık 

dudağı
• ayarlaması kolay entegre burun klipsi 
• ısıyı ve nemi azaltmanın yanı sıra solunum direncini belirgin şekilde 

azaltmak için nefes verme valfi

uvex silv-Air 5310+
• nispeten büyük yüz biçimleri için parçacık filtreli düz katlanır maske  
• konforlu ve sıkıca oturmasını sağlamak için geniş, dikişsiz kafa bandı 
• güvenilir sıkılık için burun ve çene bölgesinde konforlu sızdırmazlık 

dudağı
• ayarlaması kolay entegre burun klipsi 
• ısıyı ve nemi azaltmanın yanı sıra solunum direncini belirgin şekilde 

azaltmak için nefes verme valfi

uvex silv-Air 5320+
• nispeten büyük yüz biçimleri için parçacık filtreli düz katlanır maske 
• konforlu ve sıkıca oturmasını sağlamak için geniş, dikişsiz kafa bandı 
• ilgili sınır değerlerin altında kokulara, gazlara ve buharlara karşı koruma 

için ilave aktif karbon filtre
• güvenilir sıkılık için burun ve çene bölgesinde konforlu sızdırmazlık 

dudağı
• ayarlaması kolay entegre burun klipsi 
• ısıyı ve nemi azaltmanın yanı sıra solunum direncini belirgin şekilde 

azaltmak için nefes verme valfi

uvex silv-Air 5310+ uvex silv-Air 5320+
Ürün no. 8765311 8765321
Model FFP 3 NR D valfli katlanır maske – büyük model FFP 3 NR D valfli ve karbonlu katlanır maske – büyük model
Renk beyaz gri
Şu miktar ve katları olarak 15 adet poşet 15 adet poşet
sipariş verilebilir/ Sipariş birimi
İçerik 15 adet, tek tek ambalajlı, kutu 3 adet, tek tek ambalajlı, poşet 15 adet, tek tek ambalajlı, kutu 3 adet, tek tek ambalajlı, poşet

uvex silv-Air 5310
Ürün no. 8765310 8775310
Model FFP 3 NR D valfli katlanır maske – küçük model
Renk beyaz
Şu miktar ve katları olarak 15 adet poşet
sipariş verilebilir/ Sipariş birimi
İçerik 15 adet, tek tek ambalajlı, kutu 3 adet, tek tek ambalajlı, poşet

8765311
8775311

8765310
8775310

8765321
8775321
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uvex silv-Air e+p
Solunum koruyucular

uvex silv-Air e
FFP 1 FFP 2 FFP 3

kalıplı kalıplı

7212 NR D 7312 R D 7317 R D

7232 R D 7233 R D 7333 R D 7330 R D

uvex silv-Air p
FFP 1 FFP 2 FFP 3

düz katlanır kalıplı düz katlanır kalıplı düz katlanır kalıplı

8103 NR D 7100 NR D 8203 NR D 7200 NR D

8113 NR D 7110 NR D 8213 NR D 7210 NR D 8313 NR D 7310 R D

karbonlu 
7220 NR D

karbonlu 
7320 R D
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Sıkıca konumlanabilmesi için burun 
etrafında mükemmel şekillendirilm-
iştir 

Optimum sıkılık için ayarlanabilir kafa 
bandı

Büyük nefes alma valfleri son derece 
düşük solunum direnci sağlar.

Mümkün olan en iyi şekilde hava al-
ması için yüksek kaliteli uvex silv-Air 
dış malzeme.

Burun girintisi neredeyse tüm burun 
biçimlerine mükemmel oturmasını 
sağlar.

Konforlu şekilde oturması için esnek 
4 noktalı kafa bandı bağlantısı.

uvex silv-Air e
FFP2 ve FFP3 sınıfındaki yüksek performanslı solunum koruyucular

• yüksek performanslı solunum koruyucu — 
maks mum kullanıcı konforu le mükemmel 
koruma 

• yüksek kal tel  f ltre malzemes  le daha 
gen ş f ltre yüzey  komb nasyonu, solunum 
d renc n  bel rg n şek lde azaltır 

• ek nefes alma valfl er  masken n ç nde 
ser n b r kl m sağlar (soğutma etk s ) 

• mükemmel sıkılıkta oturma ç n 3D burun 
geometr s  

• k ş ye özel olarak yüze konforlu şek lde 
oturması ç n ayarlanab l r kumaş kafa 
bandı 

• entegre sızdırmazlık dudağı son derece 
yüksek konfor sağlar 
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uvex silv-Air e
FFP2 ve FFP3 sınıfındaki yüksek performanslı solunum koruyucular

uvex silv-Air High-Performance – 
Solunum korumada yeni bir boyut

• nefes verme ve nefes alma valfleri içeren parçacık filtreli kalıplı maske
• maskenin içinde konforlu, serin bir iklim için üç bölmeli yüksek perfor-

manslı climazone sistemi
• kişiye özel ayar için burun klipsli esnek kumaş kafa bandı
• maske içinde nem birikimini en aza indirmeye yardımcı olarak solunum 

direncini daha da azaltan nefes verme valfi
• daha kolay hava alışverişiyle daha düşük solunum direnci ve daha 

yüksek konfor için nefes alma valfli iki ekstra filtre
• optimum kullanıcı konforu ve sıkı oturma için çok yumuşak, çepeçevre 

sızdırmazlık dudağı
• 3 boyutlu burun bölgesi ve sızdırmazlık dudağının bir araya gelmesi 

neredeyse tüm burun biçimlerine ideal şekilde oturmasını sağlar

uvex silv-Air 7233 uvex silv-Air 7333 
Ürün no. 8707233 8707333
Model FFP 2 R D kalıplı maske FFP 3 R D kalıplı maske

valfli valfli
Renk beyaz beyaz
Sipariş miktarı katları 3 adet 3 adet
İçerik 3 adet, kutu ambalaj 3 adet, kutu ambalaj

uvex silv-Air High-Performance – 
Maksimum kullanıcı konforuyla 
birleşen kusursuz koruma
• nefes verme ve nefes alma valfleri içeren parçacık filtreli kalıplı maske
• maskenin içinde konforlu, serin bir iklim için üç bölmeli yüksek perfor-

manslı climazone sistemi
• konforlu, kişiye özel ve sıkı oturma için dört noktalı kafa bandı bağlantısı
• esnek, ayarlanabilir entegre burun klipsi
• maske içinde nem birikimini en aza indirmeye yardımcı olarak solunum 

direncini daha da azaltan nefes verme valfi
• daha kolay hava alışverişiyle daha düşük solunum direnci ve daha 

yüksek konfor için nefes alma valfli iki ekstra filtre
• optimum kullanıcı konforu ve sıkı oturma için çok yumuşak, çepeçevre 

sızdırmazlık dudağı
• sızdırmazlık dudağındaki burun girintisi neredeyse tüm burun biçimler-

ine ideal şekilde oturmasını sağlar

uvex silv-Air 7232 uvex silv-Air 7330 
Ürün no. 8707232 8707330
Model FFP 2 R D kalıplı maske FFP 3 R D kalıplı maske

valfli valfli
Renk gümüş gri gümüş gri
Sipariş miktarı katları 3 adet 3 adet
İçerik 3 adet, kutu ambalaj 3 adet, kutu ambalaj

8707233
8707333

8707232
8707330
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uvex silv-Air e 
FFP 2 ve FFP3 koruma sınıfı solunum koruyucular

Maskenin konforlu ve sıkıca oturması için 4 
noktalı kafa bandı bağlantısı.

Anatomik olarak kalıplanmış burun bölgesi ve filtre mal-
zemesi içinde entegre burun parçası, mükemmel sıkılık 
ve en yüksek kullanıcı konforu seviyesi sağlar.

Yüksek kaliteli filtre malzemesi, düşük solunum direnci 
sağlarken pürüzsüz beyaz filtre yüzeyi, katı hijyen standart-
larının gerektiği alanlarda "tiftiklenme" yoluyla meydana 
gelebilecek kirlenme riskini azaltır.

uvex silv-Air 7312
• nefes verme valfli parçacık filtreli kalıplı 

maske
• daha yüksek konfor için yumuşak malzeme 

kenarları
• optimum kullanıcı konforu ve sıkı oturma için 

çok yumuşak, çepeçevre sızdırmazlık dudağı
• esnek, ayarlanabilir entegre burun klipsi
• konforlu, kişiye özel ve sıkı oturma için dört 

noktalı kafa bandı bağlantısı
• maske içinde nem birikimini en aza indirmeye 

yardımcı olarak solunum direncini daha da 
azaltan nefes verme valfi

uvex silv-Air 7317
• nefes verme valfli parçacık filtreli 

kalıplı maske
• daha yüksek konfor için yumuşak malzeme 

kenarları
• optimum kullanıcı konforu ve sıkı oturma için 

çok yumuşak, çepeçevre sızdırmazlık dudağı
• burun klipssiz (metal içermez)
• konforlu, kişiye özel ve sıkı oturma 

için dört noktalı kafa bandı bağlantısı
• maske içinde nem birikimini en aza indirmeye 

yardımcı olarak solunum direncini daha da 
azaltan nefes verme valfi

•  ekstra geniş kumaş kafa bandı, maskenin 
konforlu ve sıkıca oturmasını sağlar

uvex silv-Air 7317
Ürün no. 8707317 8707318
Model FFP 3 R D valfli kalıplı maske
Renk beyaz
Sipariş birimi kutu karton kutu
İçerik 5 adet, 120 adet, tek tek

kutu ambalaj ambalajlı, karton kutu

uvex silv-Air 7212
• nefes verme valfli parçacık filtreli kalıplı 

maske
• daha yüksek konfor için yumuşak malzeme 

kenarları
• konforlu ve sıkıca oturması için dikişsiz kafa 

bandı
• optimum kullanıcı konforu ve sıkı oturma için 

çok yumuşak, çepeçevre sızdırmazlık dudağı
• esnek, ayarlanabilir entegre burun klipsi
• maske içinde nem birikimini en aza indirmeye 

yardımcı olarak solunum direncini daha da 
azaltan nefes verme valfi

uvex silv-Air 7212 
Ürün no. 8707212
Model FFP 2 NR D valfli kalıplı maske
Renk beyaz
Sipariş miktarı katları 15 adet
İçerik 15 adet, kutu ambalaj

uvex silv-Air 7312 
Ürün no. 8707312
Model FFP 3 R D valfli kalıplı maske
Renk beyaz
Sipariş miktarı katları 5 adet
İçerik 5 adet, kutu ambalaj

87072128707317
8707318

8707312
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Daha yüksek konfor için tamamı 
yuvarlatılmış yumuşak malzeme 
kenarları. 

Eş t basınç dağılımı ve konforlu 
şek lde oturması ç n d k şs z, esnek 
kafa bandı.

Tüm FFP1 ve FFP2 kalıplı 
maskeler hiç metal içermez.

• daha yüksek konfor için yumuşak malzeme 
kenarları 

• İsteğe bağlı: ısıyı ve nemi azaltmak için 
nefes verme valfi 

• optimize edilmiş burun bölgesi tasarımı, 
uvex koruyucu gözlüklerle maksimum 
uyum sağlar

• gümüş gri uvex silv-Air dış malzeme hoş 
bir dokunma hissi verir ve yüzeyin kir-
lenmesi nedeniyle maskenin erkenden 
atılmasını önler

• FFP3 modellerinde ayrıca maksimum kon-
for için bir burun klipsi ve dört noktalı kafa 
bandı bağlantısı bulunur

uvex silv-Air p
FFP1, FFP2 ve FFP3 koruma sınıfı solunum koruyucular

Üç boyutlu optimize edilmiş biçimi, 
koruyucu gözlüklerle birleştirildiğinde 
burun klipsi olmadan sıkıca otur-
masını sağlar

FFP 2 kalıplı maske, istenmeyen 
kokulara karşı aktif karbon filtreyle 
de sunulmaktadır.



158

uvex silv-Air 7100
• parçacık filtreli kalıplı maske 
• metal içermeyen proses
• daha yüksek konfor için yumuşak malzeme kenarları
• konforlu ve sıkıca oturması için dikişsiz kafa bandı

uvex silv-Air 8103
• parçacık filtreli katlanır maske 
• su itici malzeme kaplaması
• konforlu ve sıkıca oturması için dikişsiz kafa bandı
• esnek, ayarlanabilir entegre burun klipsi
• optimum şekilde oturması için çene ve burun bölgesinde sünger 

katmanlar 

uvex silv-Air 7110
• nefes verme valfli parçacık filtreli kalıplı maske
• metal içermeyen proses
• daha yüksek konfor için yumuşak malzeme kenarları
• konforlu ve sıkıca oturması için dikişsiz kafa bandı
• maske içinde nem birikimini en aza indirmeye yardımcı olarak solunum 

direncini daha da azaltan nefes verme valfi

uvex silv-Air 8113
• nefes verme valfli parçacık filtreli katlanır maske
• su itici malzeme kaplaması
• konforlu ve sıkıca oturması için dikişsiz kafa bandı
• esnek, ayarlanabilir entegre burun parçası
• optimum şekilde oturması için çene ve burun bölgesinde sünger 

katmanlar
• maske içinde nem birikimini en aza indirmeye yardımcı olarak solunum 

direncini daha da azaltan nefes verme valfi

uvex silv-Air 8103 
Ürün no. 8708103
Model FFP 1 NR D valfsiz katlanır maske
Renk gümüş
Sipariş miktarı katları 20 adet
İçerik 20 adet, tek tek ambalajlı, kutu

uvex silv-Air 7110 
Ürün no. 8707110
Model FFP 1 NR D valfli kalıplı maske
Renk gümüş gri
Sipariş miktarı katları 15 adet
İçerik 15 adet, kutu ambalaj

uvex silv-Air 8113 
Ürün no. 8708113
Model FFP 1 NR D valfli katlanır maske
Renk gümüş
Sipariş miktarı katları 15 adet
İçerik 15 adet, tek tek ambalajlı, kutu

uvex silv-Air p
FFP 1 koruma sınıfı solunum koruyucular

uvex silv-Air 7100 
Ürün no. 8707100
Model FFP 1 NR D valfsiz kalıplı maske
Renk gümüş gri
Sipariş miktarı katları 20 adet
İçerik 20 adet, kutu ambalaj

8707100

8708103

8707110 

8708113



159

uvex silv-Air p
FFP 2 koruma sınıfı solunum koruyucular

uvex silv-Air 7200
• parçacık filtreli kalıplı maske
• metal içermeyen proses
• konforlu ve sıkıca oturması için dikişsiz kafa 

bandı

uvex silv-Air 7210
• nefes verme valfli parçacık filtreli kalıplı 

maske
• metal içermeyen proses
• konforlu ve sıkıca oturması için dikişsiz kafa 

bandı
• maske içinde nem birikimini en aza indirmeye 

yardımcı olarak solunum direncini daha da 
azaltan nefes verme valfi

uvex silv-Air 7220
• nefes verme valfli parçacık filtreli kalıplı 

maske
• metal içermeyen proses
• eşiğin altında kokulara, gazlara ve buharlara 

karşı koruma için ilave aktif karbon filtre
• konforlu ve sıkıca oturması için dikişsiz kafa 

bandı
• maske içinde nem birikimini en aza indirmeye 

yardımcı olarak solunum direncini daha da 
azaltan nefes verme valfi

uvex silv-Air 8203
• parçacık filtreli katlanır maske
• su itici malzeme kaplaması
• konforlu ve sıkıca oturması için dikişsiz kafa 

bandı
• esnek, ayarlanabilir entegre burun klipsi
• optimum şekilde oturması için çene ve burun 

bölgesinde sünger katmanlar

uvex silv-Air 8213
• iklim optimizasyonu sağlayan nefes verme 

valfli parçacık filtreli katlanır maske
• su itici malzeme kaplaması
• konforlu ve sıkıca oturması için dikişsiz kafa 

bandı
• esnek, ayarlanabilir entegre burun klipsi
• optimum şekilde oturması için çene ve burun 

bölgesinde sünger katmanlar

uvex silv-Air 7200 
Ürün no. 8707200
Model FFP 2 NR D kalıplı maske

valfsiz
Renk gümüş gri
Sipariş miktarı katları 20 adet
İçerik 20 adet, kutu ambalaj

uvex silv-Air 7210 
Ürün no. 8707210
Model FFP 2 NR D kalıplı maske

valfli
Renk gümüş gri
Sipariş miktarı katları 15 adet
İçerik 15 adet, kutu ambalaj

uvex silv-Air 7220 
Ürün no. 8707220
Model FFP 2 NR D kalıplı maske

valfli ve karbonlu
Renk gümüş, antrasit
Sipariş miktarı katları 15 adet
İçerik 15 adet, kutu ambalaj

uvex silv-Air 8203 
Ürün no. 8708203
Model FFP 2 NR D katlanır maske

valfsiz
Renk gümüş
Sipariş miktarı katları 20 adet
İçerik 20 adet, tek tek ambalajlı, kutu

uvex silv-Air 8213 
Ürün no. 8708213
Model FFP 2 NR D katlanır maske

valfli
Renk gümüş
Sipariş miktarı katları 15 adet
İçerik 15 adet, tek tek ambalajlı, kutu

8708203 8708213

8707200 8707210 8707220 
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uvex silv-Air p
FFP3 koruma sınıfı solunum koruyucular

uvex silv-Air 7310
• nefes verme valfli parçacık filtreli kalıplı maske
• optimum kullanıcı konforu ve sıkı oturma için çok yumuşak, çepeçevre 

sızdırmazlık dudağı
• esnek, ayarlanabilir entegre burun klipsi
• konforlu, kişiye özel ve sıkı oturma için dört noktalı kafa bandı bağlantısı
• maske içinde nem birikimini en aza indirmeye yardımcı olarak solunum 

direncini daha da azaltan nefes verme valfi

uvex silv-Air 7320
• nefes verme valfli parçacık filtreli kalıplı maske
• eşiğin altında kokulara, gazlara ve buharlara karşı koruma için ilave 

aktif karbon filtre
• optimum kullanıcı konforu ve sıkı oturma için çok yumuşak, çepeçevre 

sızdırmazlık dudağı
• esnek, ayarlanabilir entegre burun klipsi
• konforlu, kişiye özel ve sıkı oturma için dört noktalı kafa bandı bağlantısı
• maske içinde nem birikimini en aza indirmeye yardımcı olarak solunum 

direncini daha da azaltan nefes verme valfi

uvex silv-Air 8313
• nefes verme valfli parçacık filtreli katlanır maske
• su itici malzeme kaplaması
• konforlu, kişiye özel ve sıkı oturma için dört noktalı kafa bandı bağlantısı
• esnek, ayarlanabilir entegre burun klipsi
• optimum kullanıcı konforu ve sıkı oturma için çok yumuşak, çepeçevre 

sızdırmazlık dudağı
• maske içinde nem birikimini en aza indirmeye yardımcı olarak solunum 

direncini daha da azaltan nefes verme valfi

uvex silv-Air 7310 
Ürün no. 8707310
Model FFP 3 R D valfli kalıplı maske
Renk gümüş gri
Sipariş miktarı katları 5 adet
İçerik 5 adet, kutu ambalaj

uvex silv-Air 7320 
Ürün no. 8707320
Model FFP 3 R D valfli ve karbonlu kalıplı maske
Renk gümüş, antrasit
Sipariş miktarı katları 5 adet
İçerik 5 adet, kutu ambalaj

uvex silv-Air 8313 
Ürün no. 8708313
Model FFP 3 NR D valfli katlanır maske
Renk gümüş
Sipariş miktarı katları 15 adet
İçerik 15 adet, tek tek ambalajlı, kutu

8707310 8707320

8708313
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uvex s lv-A r c
Solunum koruyucular

uvex silv-Air c
FFP1 FFP2 FFP3 

dü
z 

ka
tla

nı
r

3100 NR D 3110 NR D 3200 NR D 3210 NR D 3220 NR D
karbonlu

3310 NR D

ka
lıp

lı

2100 NR D 2110 NR D 2200 NR D 2210 NR D 2220 NR D
karbonlu

2310 NR D 2312 NR D
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uvex silv-Air c
FFP1, FFP2 ve FFP3 koruma sınıfı solunum koruyucular

•  daha yüksek konfor ve kullanıcı tarafından 
kolayca benimsenmesi için yumuşak mal-
zeme kenarları

•  sürekl  kumaş kafa bandı, masken n kon-
forlu ve sıkıca oturmasını sağlar 

•  steğe bağlı: maskedek  ısıyı ve nem  azal-
tan nefes verme valf  

•  sızdırmazlık dudağı (FFP1 le FFP2'n n bu-
run bölges nde ve FFP3'ün tamamında) ve 
burun kl ps  maks mum koruma ve konfor 
sağlar 

•  stenmeyen kokulara karşı FFP2 sınıfında 
modeller (2220, 3220) mevcuttur

•  FFP3 kalıplı maskeler k  farklı ebatta 
mevcuttur; ayrıca dört noktalı kafa bandı 
bağlantısı vardır

360° nefes verme valfi deliği, çok 
düşük solunum direnci sağlar ve 
maskenin içinde bir serinlik etkisi 
yaratır.

Üst yüz sızdırmazlığı, maskenin 
sıkıca oturmasını ve kullanıcı 
konforunun artmasını sağlar.

Yumuşak malzeme kenarları rahatsız 
edici baskı noktalarının oluşmasını 
önler.

Dikişsiz kafa bandı optimum şekilde 
oturması için ayarlanabilir. 

Ayarlanabilir burun klipsi kullanıcının 
yüzüne mükemmel oturmasını ve 
sıkıca yerleşmesini sağlar.
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uvex silv-Air c
Filtreli yüz maskeleri, FFP 1 koruma sınıfı

uvex silv-Air 3100
• parçacık filtreli katlanır maske
• dikişsiz kafa bandı ve esnek, ayarlanabilir burun klipsi
• sıkıca oturması için burun bölgesinde konforlu sızdırmazlık dudağı

uvex silv-Air 3110
• nefes verme valfli parçacık filtreli katlanır maske
• sıkıca oturması için burun bölgesinde konforlu sızdırmazlık dudağı
• dikişsiz kafa bandı ve esnek, ayarlanabilir burun klipsi
• maske içinde nem birikimini en aza indirmeye yardımcı olarak solunum 

direncini daha da azaltan nefes verme valfi

uvex silv-Air 2100
• parçacık filtreli kalıplı maske 
• konforlu ve sıkıca oturması için dikişsiz kafa bandı ve burun klipsi
• sıkıca oturması için burun bölgesinde konforlu sızdırmazlık dudağı

uvex silv-Air 2110
• nefes verme valfli parçacık filtreli kalıplı maske
• konforlu ve sıkıca oturması için dikişsiz kafa bandı ve burun klipsi
• sıkıca oturması için burun bölgesinde konforlu sızdırmazlık dudağı
• maske içinde nem birikimini en aza indirmeye yardımcı olarak solunum 

direncini daha da azaltan nefes verme valfi

uvex silv-Air 3100 
Ürün no. 8733100 8753100
Model FFP 1 NR D valfsiz katlanır maske
Renk beyaz
Şu miktar ve katları olarak 30 adet poşet
sipariş verilebilir/ Sipariş birimi
İçerik 30 adet, tek tek ambalajlı, kutu 3 adet, tek tek ambalajlı, poşet

uvex silv-Air 3110 
Ürün no. 8733110 8753110
Model FFP 1 NR D valfli katlanır maske
Renk beyaz
Şu miktar ve katları olarak 15 adet poşet
sipariş verilebilir/ Sipariş birimi
İçerik 15 adet, tek tek ambalajlı, kutu 3 adet, tek tek ambalajlı, poşet

uvex silv-Air 2100 
Ürün no. 8732100 8752100
Model FFP 1 NR D valfsiz kalıplı maske
Renk beyaz
Şu miktar ve katları olarak 20 adet poşet
sipariş verilebilir/ Sipariş birimi
İçerik 20 adet, kutu ambalaj 3 adet, poşet ambalaj

uvex silv-Air 2110 
Ürün no. 8732110 8752110
Model FFP 1 NR D valfli kalıplı maske
Renk beyaz
Şu miktar ve katları olarak 15 adet poşet
sipariş verilebilir/ Sipariş birimi
İçerik 15 adet, kutu ambalaj 3 adet, poşet ambalaj

8733100
8753100

8733110
8753110

8732100
8752100

8732110
8752110
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uvex silv-Air c
Filtreli yüz maskeleri, FFP 2 koruma sınıfı

uvex silv-Air 3200
• parçacık filtreli katlanır maske 
• dikişsiz kafa bandı ve esnek, ayarlanabilir 

burun klipsi
• sıkıca oturması için burun bölgesinde konforlu 

sızdırmazlık dudağı

uvex silv-Air 2200
• parçacık filtreli kalıplı maske
• konforlu ve sıkıca oturması için dikişsiz kafa 

bandı ve esnek, ayarlanabilir burun klipsi
• sıkıca oturması için burun bölgesinde konfor-

lu sızdırmazlık dudağı

uvex silv-Air 3210
• nefes verme valfli parçacık filtreli katlanır 

maske
• dikişsiz kafa bandı ve esnek, ayarlanabilir 

burun klipsi
• sıkıca oturması için burun bölgesinde konfor-

lu sızdırmazlık dudağı
• maske içinde nem birikimini en aza indirmeye 

yardımcı olarak solunum direncini daha da 
azaltan nefes verme valfi

uvex silv-Air 3220
• nefes verme valfli parçacık filtreli katlanır 

maske
• eşiğin altında kokulara, gazlara ve buharlara 

karşı koruma için ilave aktif karbon filtre
• dikişsiz kafa bandı ve esnek, ayarlanabilir 

burun klipsi
• sıkıca oturması için burun bölgesinde konfor-

lu sızdırmazlık dudağı
• maske içinde nem birikimini en aza indirmeye 

yardımcı olarak solunum direncini daha da 
azaltan nefes verme valfi

uvex silv-Air 2210
• nefes verme valfli parçacık filtreli 

kalıplı maske
• konforlu ve sıkıca oturması için dikişsiz kafa 

bandı ve esnek, ayarlanabilir burun klipsi
• sıkıca oturması için burun bölgesinde konfor-

lu sızdırmazlık dudağı
• maske içinde nem birikimini en aza indirmeye 

yardımcı olarak solunum direncini daha da 
azaltan nefes verme valfi

uvex silv-Air 2220
• nefes verme valfli parçacık filtreli kalıplı 

maske
• eşiğin altında kokulara, gazlara ve buharlara 

karşı koruma için ilave aktif karbon filtre
• konforlu ve sıkıca oturması için dikişsiz kafa 

bandı ve esnek, ayarlanabilir burun klipsi
• sıkıca oturması için burun bölgesinde konfor-

lu sızdırmazlık dudağı
• maske içinde nem birikimini en aza indirmeye 

yardımcı olarak solunum direncini daha da 
azaltan nefes verme valfi

uvex silv-Air 3200 uvex silv-Air 3210 uvex silv-Air 3220 
Ürün no. 8733200 8753200 8733210 8753210 8733220
Model FFP 2 NR D valfsiz katlanır maske FFP 2 NR D valfli katlanır maske FFP2 NR D valfli ve karbonlu katlanır maske
Renk beyaz beyaz gümüş
Şu miktar ve katları olarak 30 adet poşet 15 adet poşet 15 adet
sipariş verilebilir/ Sipariş birimi
İçerik 30 adet, tek tek 3 adet, tek tek 15 adet, tek tek 3 adet, tek tek 15 adet, tek tek

kutu ambalaj ambalajlı, poşet kutu ambalaj ambalajlı, poşet kutu ambalaj

uvex silv-Air 2200 uvex silv-Air 2210 uvex silv-Air 2220 
Ürün no. 8732200 8752200 8732210 8752210 8732220
Model FFP 2 NR D valfsiz kalıplı maske FFP 2 NR D valfli kalıplı maske FFP 2 NR D valfli ve karbonlu kalıplı maske
Renk beyaz beyaz gümüş
Şu miktar ve katları olarak 20 adet poşet 15 adet poşet 15 adet
sipariş verilebilir/ Sipariş birimi
İçerik 20 adet, kutu ambalaj 3 adet, poşet ambalaj 15 adet, kutu ambalaj 3 adet, poşet ambalaj 15 adet, kutu ambalaj

8732200
8752200 

8732210
8752210 

8732220

8733200
8753200

8733210 
8753210

8733220 
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uvex silv-Air c
Filtreli yüz maskeleri, FFP 3 koruma sınıfı

uvex silv-Air 3310
• nefes verme valfli parçacık filtreli katlanır 

maske
• konforlu ve sıkıca oturması için ayarlanabilir 

kafa bandı ve esnek, ayarlanabilir burun klipsi
• sıkıca oturması için konforlu, çepeçevre 

sızdırmazlık dudağı
• maske içinde nem birikimini en aza indirmeye 

yardımcı olarak solunum direncini daha da 
azaltan nefes verme valfi

uvex silv-Air 2310
• nispeten büyük yüz biçimleri için nefes 

verme valfli parçacık filtreli kalıplı maske
• konforlu ve sıkıca oturması için dört noktalı 

kafa bandı bağlantısı ve esnek, ayarlanabilir 
burun klipsi

• optimum kullanıcı konforu ve sıkı oturma için 
çok yumuşak, çepeçevre sızdırmazlık dudağı

• maske içinde nem birikimini en aza indirmeye 
yardımcı olarak solunum direncini daha da 
azaltan nefes verme valfi

uvex silv-Air 2312
• nispeten küçük ve orta büyüklükte yüz 

biçimleri için ergonomik uyumlu nefes verme 
valfli parçacık filtreli kalıplı maske

• konforlu ve sıkıca oturması için dört noktalı 
kafa bandı bağlantısı ve esnek, ayarlanabilir 
burun klipsi

• optimum kullanıcı konforu ve sıkı oturma için 
çok yumuşak, çepeçevre sızdırmazlık dudağı

• maske içinde nem birikimini en aza indirmeye 
yardımcı olarak solunum direncini daha da 
azaltan nefes verme valfi

uvex silv-Air 3310 
Ürün no. 8733310 8753311
Model FFP3 NR D valfli katlanır maske
Renk beyaz
Şu miktar ve katları olarak 15 adet poşet
sipariş verilebilir/ Sipariş birimi
İçerik 15 adet, tek tek 2 adet, tek tek

kutu ambalaj ambalajlı, poşet

uvex silv-Air 2310 uvex silv-Air 2312 
Ürün no. 8732310 8752311 8732312 8752312
Model FFP3 NR D valfli kalıplı maske – büyük model FFP3 NR D valfli kalıplı maske – küçük model
Renk beyaz beyaz
Şu miktar ve katları olarak 15 adet poşet 15 adet poşet
sipariş verilebilir/ Sipariş birimi
İçerik 15 adet, kutu ambalaj 2 adet, poşet ambalaj 15 adet, kutu ambalaj 2 adet, poşet ambalaj

8733310
8753311

8732310
8752311

8732312
8752312
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uvex silv-Air Solunum koruyucu
Bir bakışta ürünün genel özellikleri

360° nefes verme valfi solunum direncinin yanı 
sıra maske içinde ısı ve nem birikimini de önemli 
ölçüde azaltır.

Konforlu çepeçevre sızdırmazlık dudağı 
Yumuşak sızdırmazlık dudağı, maskenin hem 
konforlu hem de sızdırmaz şekilde sıkıca konuml-
anmasını sağlar.

Sıkı ve konforlu şekilde oturması için 
burun ve çene bölgesinde yumuşak sızdırmazlık 
dudağı.

Burun bölgesinde konforlu sızdırmazlık dudağı
Burun bölgesindeki yumuşak sızdırmazlık dudağı, 
sıkı ancak baskı yapmayan şekilde oturmasını 
sağlar.

Konforlu burun klipsi
Maske, kişiye özel ayarlanabilmesi için yüksek 
kaliteli burun klipsiyle donatılmıştır.

Metal içermez
Maske kesinlikle metal içermez ve tamamen cildin 
tolerans gösterdiği malzemelerden üretilmiştir.

4 noktalı kafa bandı bağlantısı kullanıcının gerek-
sinimlerine kusursuz şekilde uyarlanabilen 
kişiye özel ve sıkı oturma sağlar.  

Maskeler tek tek paketlenmiştir ve en yüksek 
hijyen standartlarını karşılar. 

Karbon içerir
Filtre malzemesine dahil edilmiş ilave aktif karbon 
katmanı istenmeyen kokuları azaltır.

3 boyutlu burun bölgesi konforlu şekilde 
oturmasını, sızıntının azaltılmasını ve kaplamasız 
gözlüklerin buğulanmasını önler.

Yüksek performanslı iklim yönetimi
Maske, nefes alma valfine bağlı filtre hazneleri 
sayesinde son derece düşük solunum direnci 
sağlar. Yüksek performanslı maskenin iklim yöne-
timi sistemi, optimum kullanıcı konforunu garanti 
eder.

R etiketi
Maske tekrar kullanılabilirlik bakımından test edilm-
iştir ve ikinci bir vardiya sırasında giyilebilmesi için 
gerekli performans özelliklerine sahiptir.

"NR" ibaresi
Maskeler yeniden kullanılamaz ve vardiya bitiminde 
bertaraf edilmelidir.

D etiketi
Maske için ilave dolomit tozu testleri yapılmıştır 
ve bu sayede aşırı tozlu ortamlarda uzun süreli 
kullanımda bile mükemmel hava alma özelliklerine 
sahiptir. 
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uvex silv-Air
Genel bakış

Ürün no. Ad Tip Özellikler Perakende birim Dış ambalaj
Miktar (adet) Sayfa

8701011 uvex clear Temizlik spreyi 1 kutu (360 ml) 100 143

8707100 uvex silv-Air 7100 FFP 1 valfsiz kalıplı maske 20 adetlik kutu 180 158

8707110 uvex silv-Air 7110 FFP 1 valfli kalıplı maske 15 adetlik kutu 135 158

8707200 uvex silv-Air 7200 FFP 2 valfsiz kalıplı maske 20 adetlik kutu 180 159

8707210 uvex silv-Air 7210 FFP 2 valfli kalıplı maske 15 adetlik kutu 135 159

8707212 uvex silv-Air 7212 FFP 2 valfli kalıplı maske 15 adetlik kutu 135 156

8707220 uvex silv-Air 7220 karbonlu FFP 2 valfli kalıplı maske 15 adetlik kutu 135 159

8707232 uvex silv-Air 7232 High-Performance FFP 2 üç hazne sistemli kalıplı maske 3 adetlik kutu 36 155

8707233 uvex silv-Air 7233 High-Performance FFP 2 üç hazne sistemli kalıplı maske 3 adetlik kutu 36 155

8707310 uvex silv-Air 7310 FFP 3 valfli kalıplı maske 5 adetlik kutu 60 160

8707312 uvex silv-Air 7312 FFP 3 valfli kalıplı maske 5 adetlik kutu 60 156

8707317 uvex silv-Air 7317 FFP 3 valfli kalıplı maske 5 adetlik kutu 60 156

8707318 uvex silv-Air 7317 FFP 3 valfli kalıplı maske 120 adet 120 156

8707320 uvex silv-Air 7320 karbonlu FFP 3 valfli kalıplı maske 5 adetlik kutu 60 160

8707330 uvex silv-Air 7330 High-Performance FFP 3 üç hazne sistemli kalıplı maske 3 adetlik kutu 36 155

8707333 uvex silv-Air 7333 High-Performance FFP 3 üç hazne sistemli kalıplı maske 3 adetlik kutu 36 155

8708103 uvex silv-Air 8103 FFP 1 valfsiz katlanır maske 20 adetlik kutu 480 158

8708113 uvex silv-Air 8113 FFP 1 valfli katlanır maske 15 adetlik kutu 360 158

8708203 uvex silv-Air 8203 FFP 2 valfsiz katlanır maske 20 adetlik kutu 480 159

8708213 uvex silv-Air 8213 FFP 2 valfli katlanır maske 15 adetlik kutu 360 159

8708313 uvex silv-Air 8313 FFP 3 valfli katlanır maske 15 adetlik kutu 360 160

8732100 uvex silv-Air 2100 FFP 1 valfsiz kalıplı maske 20 adetlik kutu 240 163

8752100 uvex silv-Air 2100 FFP 1 valfsiz kalıplı maske 3 adetlik kutu 60 163

8732110 uvex silv-Air 2110 FFP 1 valfli kalıplı maske 15 adetlik kutu 180 163

8752110 uvex silv-Air 2110 FFP 1 valfli kalıplı maske 3 adetlik kutu 60 163

8732200 uvex silv-Air 2200 FFP 2 valfsiz kalıplı maske 20 adetlik kutu 240 164

8752200 uvex silv-Air 2200 FFP 2 valfsiz kalıplı maske 3 adetlik kutu 60 164

8732210 uvex silv-Air 2210 FFP 2 valfli kalıplı maske 15 adetlik kutu 180 164

8752210 uvex silv-Air 2210 FFP 2 valfli kalıplı maske 3 adetlik kutu 60 164

8732220 uvex silv-Air 2220 karbonlu FFP 2 valfli kalıplı maske 15 adetlik kutu 180 164

8732310 uvex silv-Air 2310 FFP 3 valfli kalıplı maske 15 adetlik kutu 180 165

8752311 uvex silv-Air 2310 FFP 3 valfli kalıplı maske 2 adetlik kutu 20 165

8732312 uvex silv-Air 2312 FFP 3 valfli kalıplı maske 15 adetlik kutu 180 165

8752312 uvex silv-Air 2312 FFP 3 valfli kalıplı maske 2 adetlik kutu 20 165

8733100 uvex silv-Air 3100 FFP 1 valfsiz katlanır maske 30 adetlik kutu 360 163

8753100 uvex silv-Air 3100 FFP 1 valfsiz katlanır maske 3 adetlik kutu 60 163

8733110 uvex silv-Air 3110 FFP 1 valfli katlanır maske 15 adetlik kutu 180 163

8753110 uvex silv-Air 3110 FFP 1 valfli katlanır maske 3 adetlik kutu 60 163

8733200 uvex silv-Air 3200 FFP 2 valfsiz katlanır maske 30 adetlik kutu 360 164

8753200 uvex silv-Air 3200 FFP 2 valfsiz katlanır maske 3 adetlik kutu 60 164

8733210 uvex silv-Air 3210 FFP 2 valfli katlanır maske 15 adetlik kutu 180 164

8753210 uvex silv-Air 3210 FFP 2 valfli katlanır maske 3 adetlik kutu 60 164

8733220 uvex silv-Air 3220 karbonlu FFP 2 valfli katlanır maske 15 adetlik kutu 180 164

8733310 uvex silv-Air 3310 FFP 3 valfli katlanır maske 15 adetlik kutu 180 165

8753311 uvex silv-Air 3310 FFP 3 valfli katlanır maske 2 adetlik kutu 60 165

8765100 uvex silv-Air 5100 FFP 1 valfsiz katlanır maske 30 adetlik kutu 480 150

8775100 uvex silv-Air 5100 FFP 1 valfsiz katlanır maske 3 adetlik kutu 60 150
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Ürün no. Ad Tip Özellikler Perakende birim Dış ambalaj
Miktar (adet) Sayfa

8765101 uvex silv-Air 5100+ FFP 1 valfsiz katlanır maske 30 adetlik kutu 480 150

8775101 uvex silv-Air 5100+ FFP 1 valfsiz katlanır maske 3 adetlik kutu 60 150

8765110 uvex silv-Air 5110 FFP 1 valfli katlanır maske 15 adetlik kutu 240 150

8775110 uvex silv-Air 5110 FFP 1 valfli katlanır maske 3 adetlik kutu 60 150

8765111 uvex silv-Air 5110+ FFP 1 valfli katlanır maske 15 adetlik kutu 240 150

8775111 uvex silv-Air 5110+ FFP 1 valfli katlanır maske 3 adetlik kutu 60 150

8765200 uvex silv-Air 5200 FFP 2 valfsiz katlanır maske 30 adetlik kutu 480 151

8775200 uvex silv-Air 5200 FFP 2 valfsiz katlanır maske 3 adetlik kutu 60 151

8765201 uvex silv-Air 5200+ FFP 2 valfsiz katlanır maske 30 adetlik kutu 480 151

8775201 uvex silv-Air 5200+ FFP 2 valfsiz katlanır maske 3 adetlik kutu 60 151

8765210 uvex silv-Air 5210 FFP 2 valfli katlanır maske 15 adetlik kutu 240 151

8775210 uvex silv-Air 5210 FFP 2 valfli katlanır maske 3 adetlik kutu 60 151

8765211 uvex silv-Air 5210+ FFP 2 valfli katlanır maske 15 adetlik kutu 240 151

8775211 uvex silv-Air 5210+ FFP 2 valfli katlanır maske 3 adetlik kutu 60 151

8765221 uvex silv-Air 5220+ karbonlu FFP 2 valfli katlanır maske 15 adetlik kutu 240 151

8775221 uvex silv-Air 5220+ karbonlu FFP 2 valfli katlanır maske 3 adetlik kutu 60 151

8765310 uvex silv-Air 5310 FFP 3 valfli katlanır maske 15 adetlik kutu 240 152

8775310 uvex silv-Air 5310 FFP 3 valfli katlanır maske 3 adetlik kutu 60 152

8765311 uvex silv-Air 5310+ FFP 3 valfli katlanır maske 15 adetlik kutu 240 152

8775311 uvex silv-Air 5310+ FFP 3 valfli katlanır maske 3 adetlik kutu 60 152

8765321 uvex silv-Air 5320+ karbonlu FFP 3 valfli katlanır maske 15 adetlik kutu 240 152

8775321 uvex silv-Air 5320+ karbonlu FFP 3 valfli katlanır maske 3 adetlik kutu 60 152

uvex silv-Air
Genel bakış




