
Dräger X-plore® 1900
Противопрахова полумаска

Dräger X-plore® 1900 е високоефективна маска за прах за еднократна
употреба за защита срещу фин прах и частици. Висококачествената
маска за филтриране на частици се предлага в два размера,
съчетаващи лесна употреба, изключително удобство и оптимално
прилепване към лицето. За най-високата степен на безопасност – дори
за хора, носещи очила.
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Дизайн за сгъване от три части  
за оптимално напасване към лицето  
и стабилно поставяне на маската 

Мека вътрешна подплата,  
изработена от деликатен,  
устойчив на влага материал  
за дълготрайно удобство

Устойчиви на скъсване ремъци за  
глава VarioFLEX  
правят маската лесна за поставяне  
и сваляне, както и удобна за носене

Материал на филтъра CoolSAFE  
за висока ефективност на филтриране и ниско 
съпротивление при дишане

CoolMAX вентил за  
издишване (опция)   

ефективно извежда влажния и 
топъл издишван въздух навън

Два размера (S и M/L) 
за оптимално прилепване към 

практически всяко лице

Дизайн SmartFOLD с  
патентовано двойно  

подсигуряване
предлага увеличено  

дихателно пространство  
и здрав корпус на  

маската

Гъвкава скоба за нос и мека  
подложка за нос  

за сигурно уплътняване без усещане  
за неудобство
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Класовете на защита се разпознават
лесно чрез цветово кодиране

Предлагат се два размера за различни
форми на лицето

Добра комбинация: Dräger X-plore®
1900 и предпазни очила
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Видима маркировка за натискане върху
скобата за нос

Компактен, сгъваем дизайн и
хигиенична индивидуална опаковка

Потокът на издишвания въздух се
извежда оптимално извън маската

Dräger X-plore® 1910
FFP1

Размер Маркировка Брой/кутия Цена без ДДС / опаковка

Dräger X-plore® 1910 V M/L FFP1 NR D 10 35,00 лв.

Dräger X-plore® 1920
FFP2

Размер Маркировка Брой/кутия

Dräger X-plore® 1920 V M/L FFP2 NR D 10

Dräger X-plore® 1930
FFP3

Размер Маркировка Брой/кутия

Dräger X-plore® 1930 V M/L FFP3 NR D 10

V = версии с вентил за издишване CoolMAX
Размери: M/L = medium/large (среден/голям); 

Информация за поръчка

Цена без ДДС / опаковка

Цена без ДДС / опаковка

50,00 лв.

80,00 лв.



Технически данни

УКАЗАНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

Клас на защита Кратен1 на гранична стойност2 Сфери на приложение и ограничения
на употребата

FFP1 4 Срещу твърди и течни частици, но не
срещу карциногенни и радиоактивни
материали, носени от въздуха биологични
вещества от рискови групи 2 и 3 и
ензими3

FFP2 10 Срещу твърди и течни частици, но не
срещу радиоактивни материали, носени
от въздуха биологични вещества от
рискова група 3 и ензими3

FFP3 30 Срещу твърди и течни частици, а също и
срещу радиоактивни материали, носени
от въздуха биологични вещества от
рискова група 3 и ензими3

1 Съгласно EN 529:2005, възможни промени посредством национални разпоредби
2 Максимално допустима концентрация на вредни вещества, определена в съответната държава
3 Ако е необходимо, стриктно спазване на различаващите се национални разпоредби

Съпротивление при дишане до 71% по-ниско от изискването на
стандарта
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Съпротивление при дишане на 
Dräger X-plore® 1900

Съпротивление 
при дишане (mbar)

FFP 1 FFP 2 FFP 3

X-plore® 1910

X-plore® 1920 V

X-plore® 1930 V

Максимално съпротивление при дишане съгласно 
стандарта EN 149:2001+A1:2009

приблиз. 71% 
по-ниско от 
изискването 
на стандарта

приблиз. 64% 
по-ниско от 

изискването на 
стандарта

приблиз. 60% 
по-ниско от 

изискването на 
стандарта

* Всички стойности за вдишване са при 95 l/min. Посочените стойности са средни стойности за версията Dräger X-plore® 1900 с
размер M/L на базата на вътрешно тестване на Dräger, измерени съгласно изискванията на стандарта EN 149:2001+A1:2009.
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Технически данни

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

Дейност
Дървообработване

Вид частици Клас на филтриране

Обработка с шкурка – твърда дървесина,
мека дървесина

Фини частици, дървесен прах FFP2

Рязане на дървесина – твърда
дървесина, мека дървесина

Фини частици, дървесен прах FFP2

Оцветяване на дърво (оцветител,
съдържащ мед или хром)

Фини аерозолни / частици боя FFP3

Отстраняване на боя Фини частици боя FFP2
Отстраняване на боя, (бои, съдържащи
хром)

Фини частици боя FFP3

Обработване с шкурка/шлифоване
Отстраняване на ръжда/корозия Ръжда/корозия и метален прах FFP2
Зидария/бетон Каменен прах FFP2
Твърда и мека дървесина Дървесен прах FFP2
Синтетични материали/пластмаса Синтетичен прах FFP2
Боядисване Частици боя FFP2
Боядисване, (бои, съдържащи хром) Частици боя FFP3
Желязо/стомана Металургичен прах FFP2
Неръждаема стомана Металургичен прах FFP3
Отстраняване на лепила Фин прах FFP2

Строителство и минно дело
Боядисване с водоразтворими бои Големи частици боя FFP2
Спрей лак Аерозолни частици боя FFP2
Разрушителни дейности Прах от общ характер FFP2
Полагане на основи Прах от бетон FFP1
Работа с бетон Прах от бетон FFP1
Изливане на бетон Фин прах от мазилка FFP2
Дървообработване Дървесен прах – мека и твърда

дървесина
FFP2

Саниране Прах и влакна FFP1
Покриви и керемиди Прах от покриви и керемиди FFP2
Минно дело Фин каменен прах FFP2

Металообработване

Цинк* Цинк/общи металургични изпарения FFP3

Алуминий* Изпарения от алуминиев оксид FFP3

Неръждаема стомана* Изпарения от метален оксид FFP3
Ръчно електродъгово заваряване*/
лазерно заваряване*

Искри, изпарения FFP3

Твърдо запояване Изпарения FFP2
Пробиване Металургичен прах FFP1
Рязане с трион Металургичен прах FFP1
*Заваряване: За концентрации от вредни газове (напр. O3, NOX) под граничните стойности.

Изхвърляне на отпадъци
Изхвърляне на отпадъци Прах FFP3
Дейности за почистване в среди с ниско
ниво на прах

Прах (нетоксичен) FFP2

Метене на терен Прах (нетоксичен) FFP2
Изхвърляне на отпадъци и отпадни води Бактерии/гъбички FFP2
Изхвърляне на медицински отпадъци Бактерии/вируси FFP3


