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KRNS-GVS-Elipse P3 R D 
Yarım Yüz Gaz Maskesi; 
Ürün Kodları; SPR 299, SPR 501, SPR 337, SPR 502 
Yüze mükemmel bir şekilde uyan ve kullanıcının takmayı 
tercih ettiği diğer göz ya da gürültüden korunma 
ürünleriyle uyumlu tam bir görüş açısı sunan kompakt, 
hafif ve esnek tasarım. Kullanıcının solunum direncini 
azaltmasına olanak tanıyan ve maske içinde nem 
oluşumunu minimum düzeyde tutan, tam merkezde, 
büyük ve dönmeyen valf. Daha iyi konfor ve yüksek nemli 
ya da ıslak koşullarda dahi güvenli kullanıma olanak- 
tanımak için 4 konumda kolayca ayarlanabilen hafif, 
kaydırmaz kayış. Elipse 2 boyutta sunulur; S/M ve M/L 
ölçülerinde. Mikro organizmalar, mermer, titanyum 
oksit, sabuntaşı, kaya yünü, tahta, deterjan, tekstil 
elyafları, baharatlar, tuz, besin vb.... Akciğer hastalığına 
yol açabilen toza karşı korur. Özellikle kömür, silika, 
pamuk, demir cevheri, grafit, kaolin, çinko, alüminyum 
tozları. Asbest, boksit, kömür, silika, demir gibi zararlı 
tozlara ve mangan, kurşun ve krom gibi zehirli tozlara 
karşı korur. Katlanmış, değiştirilebilir P3 filtreleri 0,3 
mikronda minimum %99,95 verimliliğe ve her filtre için 
47,5 L/dak. akışta 4,2 milibar solunum direncine sahiptir. 
Dolma sonrası maksimum solunum direnci 7 milibar'dır. 
Kullanım Süresi: Filtre tıkanma ve kullanıcı solunum 
direncinin önemli ölçüde arttığını hissedene kadar 
kullanılabilir. Özel kullanım ömrü iş yerindeki 
partiküllerin konsantrasyonuna ve işçilik derecesine 
bağlıdır. Filtrasyon etkinliği kullanım sırasında % 99,95' in 
üzerinde tutulabilir. Maske dayanıklıdır ve 
depolandığında ve uygun şekilde bakımı yapıldığında 
uzun ömürlüdür. 
Sertifikasyon: Maske EN140 ile uyumludur: 1998 Filtre 
BS EN143:2000/A1 P3 ( R D ) uyumludur Maskeler ve 
filtreler CE onaylıdır. 
 
KRNS-GVS-Elipse P3 R D 
Half Face Gas Mask; 
Product Codes; SPR 299, SPR 501, SPR 337, SPR 502 
Compact, lightweight and flexible design that fits the face 
perfectly and offers a full viewing angle compatible with 
other eye or noise protection products the user chooses 
to wear. Large, non-rotating valve in the center that 
allows the user to reduce breathing resistance and 

KRNS-GVS-Elipse Integra P3 R D 
Göz Korumalı Yarım Yüz Maskesi 
Ürün Kodları; SPR 404, SPR 405, SPR 406, SPR 407 
Yüze kusursuz bir şekilde uyan ve benzersiz ve yenilikçi bir 
kombine koruma sunan, uyumsuzluk, buhar oluşumu 
risklerini azaltan kompakt, hafif ve esnek tasarım. 
Kullanıcının teneffüs direncini azaltmasına olanak tanıyan, 
maske içinde nem oluşumunu minimum düzeyde tutan 
tam merkezde büyük ve dönmeyen valf. Daha iyi konfor ve 
yüksek nemli yada ıslak koşullarda dahi güvenli kullanıma 
olanak tanımak için 4 konumda kolayca ayarlanabilen hafif, 
kaydırmaz kayış. Elipse Integra 2 boyutta sunulur; S / M ve 
M / L. Lens Polikarbonat olarak tasarlanmıştır ve saniyede 
45 m darbelere dayanır. Uygulanan kaplama uzun süreli 
dayanıklılık için piyasada görülen (N) Sis Önleme 
özelliklerini ve standart (K) çizik önleme kaplamasını 
karşılar. 
Kullanım Süresi: Filtre tıkanma ve kullanıcı solunum 
direncinin öneml ölçüde arttığını hissedene kadar 
kullanılabilir. Özel kullanım ömrü iş yerindeki partiküllerin 
konsantrasyonuna ve işçilik derecesine bağlıdır. Filtrasyon 
etkinliği kullanım sırasında% 99,95' in üzerinde tutulabilir. 
Maske dayanıklıdır ve depolandığında ve uygun şekilde 
bakımı yapıldığında uzun ömürlüdür. 
Sertifikasyon: Integra Mask (Koruyucu gözlükle bir arada) 
EN140 ile uyumludur: 1998 Integra Mask (Koruyucu 
gözlükle bir arada) EN166 2.F.K.N ile uyumludur. P3 için 
filtreler EN143:2000/A1 P3 ( R D ) ile uyumludur. A1P3 için 
Gaz ve Toz kombine için filtreler EN14387 ile uyumludur. 
Integra maske ve filtreleri CE onaylıdır. 
 
KRNS-GVS-Elipse Integra P3 R D 
Eye Protection Half Face Mask 
Product Codes; SPR 404, SPR 405, SPR 406, SPR 407 
Compact, lightweight and flexible design that fits the face 
perfectly and offers a unique and innovative combined 
protection, reducing the risks of incompatibility and vapor 
formation. Large, non-rotating valve in the exact center 
that allows the user to reduce the breathing resistance, 
keeping moisture build-up in the mask to a minimum. 
Lightweight, non-slip strap easily adjustable in 4 positions 
for better comfort and safe use even in high humidity or 
wet conditions. Elipse Integra is available in 2 sizes; S / M 
and M / L. Lens Designed in Polycarbonate and withstands 



minimizes moisture build-up in the mask. Lightweight, 
non-slip strap easily adjustable in 4 positions to allow for 
better comfort and safe use even in high humidity or wet 
conditions. Elipse is available in 2 sizes; In S / M and M / 
L sizes. Micro organisms, marble, titanium oxide, 
soapstone, rock wool, wood, detergent, textile fibers, 
spices, salt, food, etc. Protects against dust that can 
cause lung disease. Especially coal, silica, cotton, iron ore, 
graphite, kaolin, zinc, aluminum powders. It protects 
against harmful dusts such as asbestos, bauxite, coal, 
silica, iron and toxic dusts such as manganese, lead and 
chromium. Folded, replaceable P3 filters have a 
minimum efficiency of 99.95% at 0.3 micron and 47.5 L / 
min for each filter. It has a breathing resistance of 4.2 
millibars at flow. The maximum breathing resistance 
after filling is 7 millibars. 
Duration of Use: The filter can be used until the clogging 
and user feel the breathing resistance increases 
significantly. The specific service life depends on the 
concentration of particles in the workplace and the 
degree of workmanship. Filtration efficiency can be kept 
above 99.95% during use. The mask is durable and long 
lasting when stored and properly maintained. 
Certification: Mask complies with EN140: 1998 Filter is 
BS EN143: 2000 / A1 P3 (R D) compliant Masks and filters 
are CE approved. 

strokes of 45 m per second. The applied coating meets the 
commercially available (N) Anti-Fog properties and 
standard (K) anti-scratch coating for long-term durability. 
Duration of Use: The filter can be used until the clogging 
and user feel that breathing resistance increases 
significantly. The specific service life depends on the 
concentration of particles in the workplace and the degree 
of workmanship. Filtration efficiency can be kept above 
99.95% during use. The mask is durable and long lasting 
when stored and properly maintained. 
Certification: Integra Mask (with Goggles) Complies with 
EN140: 1998 Integra Mask (with Goggles) Complies with 
EN166 2.F.K.N. Filters for P3 comply with EN143: 2000 / A1 
P3 (R D). Filters for Gas and Dust combined for A1P3 
comply with EN14387. Integra masks and filters are CE 
approved. 

 

PACKAGING 
AMBALAJ 

PACKAGING 
AMBALAJ 

1 Pcs Box / 1 Adet Kutulu 1 Pcs Box / 1 Adet Kutulu 

 


