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KARTA KATALOGOWA 

DUETTA 
Półmaska dwudrożna z łączami bagnetowymi 
P/N 102530000 
 
DUETTA jest profesjonalną półmaską do ochrony przy malowaniu metodą natryskową, 
przy rozpylaniu pestycydów i przy pracy z substancjami chemicznymi. Dzięki 
miękkiemu uszczelnieniu półmaska dobrze przylega i wygodnie leży na twarzy podczas 
gdy twarda powłoka zewnętrzna utrzymująca filtry równomiernie rozkłada ich ciężar.  
DUETTA razem z wpinanymi filtrami Spasciani serii 2000 stanowi zestaw najwyższej 
jakości. Filtry dodatkowo mogą być zabezpieczone prefiltrami, dzięki którym filtry 
cząsteczek zapychają się wolniej podczas używania w szczególnie zapylonym 
środowisku.  

 

Dane techniczne 
Opór przy oddychaniu: 

Test przepływu 
Wdychanie 

(mbar) 
Wydychanie 

(mbar) 

Wymagane Zmierzone Wymagane Zmierzone 
25 cykli/min X 2 l/cykl 2,0 0,3 3,0 2,4 

30 l/min 0,5 OK   

95 l/min 1,3 OK   

Przeciek do wewnątrz 
Poniżej 2% 
 

OGRANICZENIA 
Nie używać w środowisku w którym stężenie tlenu jest mniejsze niż 17% oraz w obecności gazów innych niż wskazane.  
Należy pamiętać aby do półmaski podłączać zawsze parę takich samych elementów oczyszczających oraz aby oba gniazda wdechowe były 
uzbrojone 
 

KLASYFIKACJA 
Półmaska jest zgodna z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 oraz posiada certyfikat zgodności z 
normą EN 140:1998 

 
OZNACZENIE 

 
 
MATERIAŁY 
Obudowa maski: Kompozyt materiałów plastikowych 
Pasy nagłowia: Elastyczna taśma 
Opaska na kark: Nylon 
Zawór wydechowy: Guma  
Gwint: Odporny na uderzenia i rozpuszczalniki plastik  

 
OKRES TRWAŁOŚCI  
Półmaski można przechowywać w oryginalnych opakowaniach 
(worek polietylenowy i pudełko) do daty ważności podanej na 
pudełku (10 lat). 

 
PRZECHOWYWANIE 
Przechowywać w temperaturze między -20 °C  a +50 °C i RH <80% 

 
WAGA 
65g 
 

WYMIARY / PAKOWANIE 
Półmaski są pakowane w worki polietylenowe, w pudełku o 
wymiarach 105 mm x 105 mm x 110 mm i sprzedawane po 12 szt. 
w kartonie o wymiarach 460 mm x 350 mm x 130 mm. 
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