Ademhalingsbescherming

ADEMHALIN
Introductie
North Safety Products Europe heeft, met meer dan 85 jaar ervaring, een reputatie op
het gebied van adembescherming. North biedt een complete lijn adembeschermingsmiddelen aan die voor een brede reeks toepassingen en in diverse industrieën
inzetbaar zijn. Dankzij onze eigen ontwerp- en ontwikkelingsafdelingen, de
hoogwaardige North productielocaties evenals de uitgebreide training- en
opleidingsmogelijkheden en technische ondersteuning voldoen alle
producten aan de hoogste eisen.
Het North 7700 serie half gelaatmaskers is het meest comfortabele
masker op de markt, de 5400 serie volgelaatsmaskers staan voor perfect
comfort en bescherming. Voor alle maskers is een compleet pakket filters
leverbaar. De North aanblaasfiltersystemen Compact Air en Airbelt,
persluchtsystemen AFU en luchtkappen bieden een uitstekende prijs-,
kwaliteitsverhouding ten aanzien van gebruikscomfort en inzetbaarheid. Ten slotte verzekert onze R&D afdeling u van kwalitatief
hoogstaande producten, uitgebreid trainingsmateriaal, technische ondersteuning en persoonlijke voorlichting voor een
veilige werkplek.
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NORTH
INTERNATIONAAL

NORTH SAFETY
PRODUCTS EUROPE

Wereldwijd is North Safety Products één van de meest
diverse fabrikant van veiligheids- en persoonlijke
beschermingsmiddelen, met 13 complete productgroepen
die in ISO 9001 gecertificeerde productielocaties worden
geproduceerd. North werkt nauw samen met handelaren en
eindgebruikers op het gebied van innovatieve productontwikkeling, kwaliteitsproductie, solide marketing, training en
ondersteuning voor al onze klanten. Ons doel is om de
veiligheid van werknemers te vergroten en de productiviteit
te verhogen.

Het hoofdkantoor van North Safety Products Europe evenals het Europese
Distributiecentrum zijn gevestigd in Nederland. Op industrieterrein
“Arnestein I” in Middelburg, Nederland, heeft North een compleet nieuw
gebouw gerealiseerd. De totale bebouwde oppervlakte bedraagt 12.500
vierkante meter. In het nieuwe gebouw zijn de kantoren, magazijnen en
productiefaciliteiten gevestigd. Het magazijn is ondergebracht in vier
hallen van elk 1000 vierkante meter. Daarnaast is 2.500 vierkante meter
ingericht voor productie- en assemblage activiteiten. Bovendien heeft
North verkoopkantoren in Engeland, Duitsland, Zweden en Frankrijk.
De volledige adressen kunt u op de achterkant van deze catalogus vinden.

NGSBESCHERMING
Onderzoek en
Ontwikkeling
Onderzoek & Ontwikkeling is een voortdurend proces van integreren van kennis op
het gebied van ontwerp, ergonomie en productie met behulp van moderne CAD
systemen. Nieuwe producten worden eerst ontwikkeld, geproduceerd en getest in
onze laboratoria en in samenwerking met de gebruikers getest op pasvorm,
vormgeving, comfort en functionaliteit.

Training
North biedt als hoogwaardige producent van persoonlijke beschermingsmiddelen
een breed assortiment producttrainingen voor alle productgroepen. Het kennisen productiecentrum voor adembeschermingsproducten is gelegen in Venlo,
Nederland. Deze locatie biedt een uitgebreid aanbod van theoretische trainingen
evenals praktijktrainingen voor het gehele North assortiment. Tijdens deze
trainingen wordt aandacht besteed aan onderhoud en reiniging van de producten
en worden aangeboden aan zowel eindgebruikers als distributeurs. Voor meer
informatie, beschikbare data en deelname kunt u contact opnemen met ons
hoofdkantoor.

Kwaliteitscontrole en
normen
Ervaren medewerkers van North testen de adembeschermingsproducten in de
eigen ISO 9001 productielocaties. Op alle kritische productonderdelen wordt een
100% controle uitgevoerd. De testapparatuur van North is in overeenstemming met
de kwaliteitsnormen voor Europese Laboratoria afgesteld. Alle producten in deze
brochure zijn daarom gekeurd door een testhuis en zijn voorzien van het benodigde
CE teken.

Productie
Ten aanzien van de wereldwijd geaccepteerde fabricage eisen en om zeker te zijn van
een constante kwaliteit en uitvoering maakt North Safety Products Europe gebruik
van moderne, computergestuurde spuitgietmachines voor de productie van haar
adembeschermingsproducten.
In Venlo ontwikkelt, keurt en produceert North Safety Products een uitgebreid
assortiment klasse 2 filters.

3

SELECTIECRITERIA

VOOR

ADEMBESCHERMINGSPRODUCTEN
Adembeschermingsproducten moeten, zoals bij alle andere persoonlijke
beschermingsmiddelen, worden gebruikt in het geval technische of
procedurele maatregelen niet afdoende bescherming bieden tegen
vervuiling in de omgevingslucht of bij gevaar voor zuurstofgebrek.
De keuze van een adembeschermingsproduct is mede afhankelijk van
een aantal criteria zoals:
• zuurstofgehalte,
• mate van luchtvervuiling,
• mobiliteit van de gebruiker en
• de benodigde protectiefactor.
Men onderscheidt twee groepen ademhalingsbeschermingsmiddelen:
afhankelijk en onafhankelijk van omgevingslucht.

1. FILTERTOESTELLEN
– afhankelijk van de omgevingslucht
De lucht wordt gezuiverd door een filter. De drager is mobiel. Het filter
heeft een beperkte gebruiksduur. Subdivisies in deze groep:
• Filteren onder negatieve druk zoals wegwerp-, half- en
volgelaatmaskers met filters
• Filteren onder positieve druk zoals aanblaasfiltersystemen
met een luchtkap of masker.

PROTECTIE FACTOR (PF)
De PF is een meeteenheid voor de efficiëntie van het adembeschermingproduct en volgt uit de Europese norm waarnaar het product is getest en
gekeurd. Hoe hoger de PF des te beter het beschermingsniveau. Het doel
van de PF is om een selectie te kunnen maken tussen de diverse adembeschermingsproducten n.a.v. de risico-inventarisatie. In de praktijk
worden twee protectie factoren toegepast:
NPF Nominale Protectie Factor: PF die wordt vastgesteld n.a.v. de
betreffende EN norm.
APF Assigned Protection Factor: PF vastgesteld n.a.v. werkpleksituaties
en nationale regelgeving.

MAXIMAAL AANVAARDE CONCENTRATIE / BELGISCHE
GRENSWAARDE (MAC / BG-WAARDE)
Veel individuele gassen, dampen, nevels en stoffen zijn van overheidswege uit voorzien van een bepaalde MAC/BG-waarde. Indien een
werkplekconcentratie van een dergelijk gas, damp, nevel of stof boven
de MAC/BG-waarde blijft is de inzet van adembeschermingsmiddelen
noodzakelijk. Dit moet tevens blijken uit de risico-inventarisatie van de
werkplek. Raadpleeg de locale overheid naar de MAC/BG-waarden.

IN DE PRAKTIJK WORDT DE PROTECTIE FACTOR (PF) ALS
VOLGT GEBRUIKT:
De PF wordt vermenigvuldigd met de MAC waarde van de gas, damp,
nevel of stof ten einde de maximale werkplekconcentratie te vinden.
Bv. MAC/BG waarde voor chloor is 0,5 ppm. NPF voor Junior A met
Compact Air Plus is 50. Werkplekconcetratie mag dan niet hoger zijn
dan 50 x 0,5 ppm = 25 ppm.

!

LET OP: Filtreertoestellen afhankelijk van de omgevingslucht
mogen nooit ingezet worden in situaties die direct levensbedreigend
kunnen zijn.

2. PERSLUCHT ADEMTOESTELLEN
– onafhankelijk van de omgevingslucht
De lucht wordt geleverd vanaf een externe bron; bv. compressor of
cilinders. De drager is aangesloten aan een toevoerslang of draagt een
persluchtfles. De drager is door de ademluchtslang minder mobiel.
Subdivisies in deze groep:
• Niet-autonome toestellen zoals persluchtfiltersystemen.
• Autonome toestellen zoals persluchtflessen.

!

LET OP: Een persluchttoestel kan geschikt zijn voor gebruik in
situaties die direct levensbedreigend zijn of omstandigheden met
zuurstofgebrek.
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North kwalitatieve
Fit Test Kit
Het is raadzaam om elke gebruiker een afdichtingstest te laten ondergaan om te zorgen voor de juiste ademhalingsbescherming. Deze Kit
maakt het mogelijk om op een eenvoudige wijze de pasvorm van wegwerp- en halfgelatsmaskers bij gebruikers te testen. Bij goed gebruik
voorziet deze kit erin dat de gebruiker het masker ook in overeenstemming met de betreffende CE norm draagt. Bestaat uit: een instructieboekje voor de afdichtingstest, een hoofdkap, verstuivers, een gevoeligheidstest-vloeistof, testvloeistof. Als de gebruiker er niet in slaagt om
een goede aansluiting op het gezicht
te verkrijgen, moet hij zijn chef
raadplegen en eventueel een andere
vorm van ademhalingsbescherming
kiezen.

KLASSEN

EN MARKERING

VAN FILTERTOESTELLEN
Voor het filteren van stof/partikels wordt meestal
een zeer fijn papieren materiaal gebruikt dat de stofdeeltjes mechanisch of elektrostatisch filtert. Dit papier
filtert geen gassen en dampen. Gassen en dampen
worden gefilterd met behulp van een speciale actiefkool
dat de schadelijke gassen dampen chemisch weet te
adsorberen aan de poreuze kool.

NUMERIEKE MARKERING (CLASSIFICATIE)
Stoffilters en systemen worden gemarkeerd met de nummers 1, 2 of 3. Dit verwijst
naar de filterefficiency en uiteindelijk de Protectie Factor (Zie tabel pagina 6).

Filtertype P1 en FFP1
Filtertype P2, FFP2
Filtertype P3, FFP3

Stofdeeltjes zijn zwevende vaste deeltjes die worden
gegenereerd tijdens de verwerking van organische of
anorganische substanties. Stofdeeltjes kunnen mineralen,
metalen, koolstof, hout of stof van gewassen zijn, maar ook
verschillende vezels, zoals asbest, silicaat en fiberglas zijn.
Dampen, verdampende metalen veroorzaken
dampen tijdens het afkoelen. Hete materialen reageren met
zuurstof zodat er oxiden ontstaan. Het smelten van lood
leidt bijvoorbeeld tot oxidedampen; bij het lassen komen
ijzeroxide en andere dampen vrij.
Rook bestaat uit kleine koolstof en roetdeeltjes die zowel
vloeibare druppels als vaste deeltjes bevatten.
Mist bestaat uit zwevende druppels die ontstaan wanneer
een vloeistof zich verspreidt in de lucht in de vorm van
kleine deeltjes, bijvoorbeeld oliemist tijdens de metaalbewerking, bij het snijden of slijpen.
Micro-organismen, bijvoorbeeld bacteriën, virussen,
sporen.
Radioactieve deeltjes worden gevormd als gevolg van
radioactieve straling.

hinderlijk zwevend stof (MAC-waarde>10mg/m3)
schadelijk fijnstof (MAC-waarde tussen 0,1 en 10mg/m3)
giftig fijnstof (MAC-waarde <0,1 mg/m3; alleen i.c.m. volgelaatsmasker)

Gasfilters beschermen tegen schadelijke of
verontreinigende dampen of gassen. In de
meeste gevallen gebeurt dat door adsorptie in een actief-koolfilter. Gasfilters
kunnen worden gecombineerd met
een stoffilter. Bijvoorbeeld een A2P3
filter is een veel gebruikte filter. Gas
filters voor half-gelaatsmaskers, volgelaatsmaskers (EN 141) en aanblaasfiltersystemen (EN 12941 /
12942) worden geclassificeerd
in drie categorieën afhankelijk van de
capaciteit (adsorptievermogen).

CAPACITEIT GASFILTER
Klasse

Vooral bij laswerkzaamheden kunnen combinaties
schadelijke stoffen, gassen en dampen ontstaan.

Capaciteit

Klasse 1 Lage capaciteit
Klasse 2 Medium capaciteit
Klasse 3 Hoge capaciteit

Max testconcentratie EN 141.
Negatieve druk filtertoestellen

Max testconcentratie EN12941/12942
Aanblaasfiltersystemen

1000 ppm (0,1 %)
5000 ppm (0,5 %)
10 000 ppm (1 %)

500 ppm (0,05 %)
1000 ppm (0,1 %)
5000 ppm (0,5 %)

Voor de duidelijkheid welk filtermedium wordt gebruikt, zijn alle filters gemarkeerd
met een letter en een kleurcode.

Filtertype Kleurcode

Toepassing

P
Wit
Deeltjes (Aerosolen)
A
Bruin
Organische gassen en dampen
Particulate
filter
are marked
with
the numbers
1, 2 or 3.
This refers
AX
Bruin and devices
Organische
gassen en
dampen
met een kookpunt
beneden
65 ºC to
B Protection
GrijsFactor (See
Anorganische
the
Table) gassen en dampen
E
Geel
Zwaveldioxide en zure gassen en dampen
K
Groen
Ammoniak
HG
Rood
Kwikdampen
CO
Zwart
Koolmonoxide
Reactor P3 Oranje
Radioactief iodine, methyl iodide en radioactieve aerosolen

FILTERKEUZETABEL - FILTERTYPE VOOR GEBRUIK BIJ LASSEN
Lasproces
Materialen

MIG/MAG-MIG

WIG/TIG-TIG

Elektrode

Plasmasnijden & lassen

Besloten ruimtes

Staal, niet gecoat of gelakt

P3

P3

P3

P3

Onafhankelijke adembescherming

Gecoat staal
Gegalvaniseerd staal
Ontvet staal
Onderhoud
Aluminium

ABP3
ABP3
ABP3
ABP3
ABP3

ABP3
ABP3
ABP3
ABP3
ABP3

ABP3
ABP3
ABP3
ABP3
ABP3

ABP3
ABP3
ABP3
ABP3
n.v.t.

Onafhankelijke adembescherming
Onafhankelijke adembescherming
Onafhankelijke adembescherming
Onafhankelijke adembescherming
Onafhankelijke adembescherming

Particulate
filter and devicesP3are marked with the
or 3. This refers
(See Table) adembescherming
Roestvast staal
P3 numbers 1, 2P3
P3 to the Protection FactorOnafhankelijke
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NORMEN,

KLASSEN EN PROTECTIEFACTOREN

VOOR ADEMHALINGSBESCHERMING

Klasse Titel

NPF*

Opmerking

North product

4
12
50

Vaste en vloeibare deeltjes
Vaste en vloeibare deeltjes
Vaste en vloeibare deeltjes

710 / 715 / 810 / 825
720 / 725 / 740C / 910 / 925
735 / 935

EN 149:2001 Wegwerpmaskers
FFP1
FFP2
FFP3

Wegwerpmaskers
Wegwerpmaskers
Wegwerpmaskers

EN 1827 Halfgelaatsmaskers zonder uitademventiel
FMP1
FMP2
FMP3

Halfgelaatsmaskers
Halfgelaatsmaskers
Halfgelaatsmaskers

4
12
50

CFR-1 P2 filter
CFR-1 P3 filter

EN 140 Halfgelaatsmaskers met filter EN 141 / 143 / 371
P1
P2

Halfgelaatsmaskers
Halfgelaatsmaskers

4
12

5500 & 7700 + P2 Pancake filters

P3

Halfgelaatsmaskers

50

5500 & 7700, 7700/15 halfgelaatsmaskers

EN 136 Volgelaatsmaskers met filter EN 141 / 143 / 371 en volgelaatsmakser met –pl slang EN 139
P1
P2
P3

Volgelaatsmaskers
Volgelaatsmaskers
Volgelaatsmaskers

5
16
1000

Afhankelijk van filter
Afhankelijk van filter
Afhankelijk van filter

N5400 i.c.m. klasse 1 of 2 filters

10
50
500

Luchtstroomindicator
Luchtstroomindicator

Primair, Junior A Combi, Alpha Combi, Delta Combi, Euromaski Combi
Kolibri, Junior A, Alpha, Delta, Euromaski, Tigerhood (Dual), Tigerhood
Primair Plus, Junior B (Combi), Beta Combi

10
50
2000

Luchtstroomindicator
Luchtstroomindicator

Compact Air + full face mask 5400

EN 12941 Aanblaasfiltersysteem met luchtkap of -helm
TH1P
TH2P
TH3P

Aanblaasfiltersysteem met luchtkap of -helm
Aanblaasfiltersysteem met luchtkap of
Aanblaasfiltersysteem met luchtkap of

EN 12942 Aanblaasfiltersysteem met masker
TMP1
TMP2
TMP3

Aanblaasfiltersysteem met masker
Aanblaasfiltersysteem met masker
Aanblaasfiltersysteem met masker

EN 14594 Light & heavy duty persluchtkappen of- helmen, straalhelmen en maskers
1A & 1B
2A & 2B
3A & 3B
4A
4B

Light & heavy duty persluchtkappen
Light & heavy duty persluchtkappen
Light duty & heavy persluchtkappen
Volgelaatsmaskers
Straalhelmen

*NPF = Nominale Protectie Factor

6

10
50
200
2000
2000

Klasse A = light duty slang
Klasse B = heavy duty slang
Klasse B = luchtstroomindicator
en vlamtest

Alle North -pl luchtkappen m.u.v. Junior B, AG luchtkap en Beta Combi
Primiar Plus, Junior B (Combi)-pl, Condor, AG luchtkap en Beta Combi-pl
N5400 masker i.c.m. –pl slang
Commander, Panorama

OVERZICHT NORTH
ADEMBESCHERMINGSPRODUCTEN
WEGWERPMASKERS EN SEMI-WEGWERPMASKERS
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PERSLUCHTFILTERSYSTEEM

AANBLAASFILTER

LUCHTVOORZIENINGEN –VL EN -PL

ONDERHOUDSVRIJE
WEGWERPMASKERS

North 725 EN 149:2001
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ONDERHOUDSVRIJE

WEGWERPMASKERS VOLGENS

Het assortiment stofmaskers van North Safety Products is een volledig programma latexvrije stofmaskers voor
professioneel en DHZ gebruik. De twee productgroepen bestaande uit cup gevormde en gevouwen maskers
zijn licht van gewicht en vervaardigd van een hoogwaardig filtermedium dat zorgt voor een zeer lage
ademweerstand en uitstekende luchtfiltering. De unieke ergonomische vorm dicht comfortabel af rondom het
gezicht zonder irritatie van rubber of foam onderdelen. Het assortiment van de North onderhoudsvrije
wegwerpmaskers is leverbaar in klasse FFP1, FFP2 en FFP3. In het assortiment gevouwen wegwerpmaskers is
tevens een FFP2 versie met geurfilter voor het verwijderen van hinderlijke gassen onder de MAC of BG waarde.
De onderhoudsvrije wegwerpmaskers zijn gekeurd conform EN 149:2001 en zijn tevens getest volgens de
nieuwe 120mg paraffine olie test die als aanvulling A1 geïntroduceerd zal worden bij EN 143:2000.
De classificatie van deze adembeschermingsmaskers is Non Reusable (NR) en kunnen niet langer dan één
dienst gebruikt worden.

EN149:2001
710

715

De North onderhoudsvrije wegwerpmaskers bieden een aantal unieke eigenschappen en
voordelen.

EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN CUPGEVORMDE MASKERS
•
•
•
•
•
•

Licht in gewicht en comfortabel
Zacht schuimrubber neusstuk verhoogd acceptatie van de gebruiker
Latexvrij; voorkomt mogelijke irritaties
Lage ademweerstand; optioneel met uitademventiel
Voorgevormde, lage neusclip verbeterd gebruik met veiligheidsbrillen
Plat ontwerp ideaal in combinatie met las- gelaatscherm

720

EXTRA EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN GEVOUWEN MASKERS
• Instelbare, elastische hoofdband voor perfecte pasvorm
• Uitsluitend kunststof verbindingen (geen nietjes)
• Afzonderlijk, hygiënisch en gebruiksklaar verpakt in dispenser verpakking

725

ACCESSOIRES
Fit test kit bestaande uit: een instructieboekje voor de afdichtingstest, een
hoofdkap, verstuivers, een gevoeligheids-testvloeistof, testvloeistof.

735

Omschrijving

Verpakking

Klasse

Norm

NPF

APF

710FFP1 Stofmasker
715FFP1V Stofmasker met uitademventiel
720FFP2 Stofmasker
725FFP2V Stofmasker met uitademventiel
735FFP3V Stofmasker met uitademventiel
740FFP2C Stofmasker met uitademventiel en geurfilter
810FFP1 Stofmasker
825FFP1V Stofmasker met uitademventiel
910FFP2 Stofmasker
925FFP2V Stofmasker met uitademventiel
935FFP3V Stofmasker met uitademventie

20 per doos
10 per doos
20 per doos
10 per doos
10 per doos
10 per doos
20 per doos
10 per doos
20 per doos
10 per doos
5 per doos

FFP1NR
FFP1NR
FFP2NR
FFP2NR
FFP3NR
FFP2NR
FFP1NR
FFP1NR
FFP2NR
FFP2NR
FFP3NR

EN 149:2001
EN 149:2001
EN 149:2001
EN 149:2001
EN 149:2001
EN 149:2001
EN 149:2001
EN 149:2001
EN 149: 2001
EN 149: 2001
EN 149: 2001

4
4
12
12
50
12
4
4
12
12
50

4
4
10
10
20
10
4
4
10
10
20

810

825

910

925

740

935
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COMFORTABELE

SEMIWEGWERPMASKERS

4200 EW/L + 42P2 CFR1
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CFR-1 SEMI-WEGWERPMASKER

MET COMFORTABELE PASVORM

De CFR-1 van North is een herbruikbaar stofmasker dat de gebruiker het nodige comfort en
bescherming bied tegen een veel betere prijs dan een wegwerpmasker. Gebruikelijke wegwerpmaskers veroorzaken vaak een vochtig, oncomfortabel klimaat en worden daarom meerdere malen
per dag vervangen. Het zachte, kunststof gelaatstuk van de CFR-1 dicht net zo goed af als een halfgelaatsmasker en geeft een betere bescherming in stoffige omstandigheden. Het filter van de CFR-1
is herbruikbaar terwijl de vervangingsfilters zowel kosten als afval zullen besparen.

CFR-1 STANDAARD

CFR-1 FILTERS
De beschikbare P2 en P3 stof filters zijn ontwikkeld voor bescherming tegen vaste- en vloeibare
deeltjes. De CFR-1 kan worden ingezet voor alle stoffige omgevingen. Met de lasuitvoering kan
de CFR-1 Welding Respirator tevens ingezet worden bij de meeste lastoepassingen. De CFR-1
lasuitvoering is uitgevoerd met een RVS gaas ter bescherming van de gebruiker en het filter tegen
hitte, vonken en verbrandingsresten.

EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN
• Zachte, thermisch kunststof afdichting biedt meer comfort en bescherming en zorgt voor een
verhoogde acceptatie.
• Uitademventiel voert lucht sneller af en zorgt voor eenvoudiger en koeler ademhalen.
• Verstelbare hoofdband systeem zorgt voor een comfortabele en veilige pasvorm.
• Omhangsysteem biedt gemakkelijke oplossing indien de CFR-1 niet in gebruik is.
• P2 en P3 filters beschikbaar voor een uitgebreid aantal toepassingen.
• Meerdere maatvoeringen beschikbaar voor een goede pasvorm voor alle gebruikers.

CFR-1 LASUITVOERING

De CFR-1 lasuitvoering is uitgevoerd met een rvs gaas ter bescherming van de gebruiker en het filter
tegen hitte, vonken en gloeiende deeltjes.

ACCESSOIRES
• Hygiënische reinigingsdoekjes verwijderen snel en
eenvoudig zweet en lichaamsvocht van het halfgelaatsmasker. Zorgt voor een verhoogd comfort en
verbeterde acceptatie door de gebruiker. 100 stuks
per stuk verpakt in dispenser.
• Fit test kit bestaande uit: een instructieboekje voor de
afdichtingstest, een hoofdkap, verstuivers, een
gevoeligheidstest-vloeistof, testvloeistof.

Creëert een comfortabele oplossing
wanneer de CFR-1 niet in gebruik is.

Omschrijving

Maat

Verpakking

Norm

NPF

APF

4200E/M CFR-1 masker
4200E/L CFR-1 masker
4200WE/M CFR-1 lasuitvoering
4200LWE/L CFR-1 lasuitvoering
42P2NR P2 filters
42P3NR P3 filters

Medium
Large
Medium
Large

1 per verpakking
1 per verpakking
1 per verpakking
1 per verpakking
10 per verpakking
10 per verpakking

EN 1827
EN 1827
EN 1827
EN 1827
EN 1827
EN 1827

12
50

10
20

Klik de filterhouder aan de zijkanten
met duim en wijsvinger los.

Vervang het gebruikte filter en plaats
een nieuw filter op het gelaatsstuk en
sluit de filterhouder.

Klik wederom met duim en
wijsvinger op beide zijkanten de
filterhouder vast.
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ONDERHOUDSVRIENDELIJKE
HALFGELAATSMASKERS
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N6577032 M + N06575083
N7700 + A1B1E1P3

5500 & 7700

SERIE ONDERHOUDSVRIENDELIJKE HALFGELAATSMASKERS
5500 KLASSE 1

De North 5500 & 7700 serie halfgelaatsmaskers zijn één van de beste en meest comfortabele
halfgelaatsmaskers in de markt. In combinatie met de verbeterde hoofdband ontstaat een
onverslaanbare combinatie. De nieuwe verbeterde en elastischere hoofdband maakt het
eenvoudiger om de pasvorm aan te passen. De hoofdband zit daarmee ook beter op de kroon
van het hoofd zonder dat hij te strak zit bij bewegingen met het hoofd.
Indien duurzaamheid en comfort van nog groter belang zijn is het North 7700 halfgelaatsmasker de
juiste oplossing. Door het gebruik van 100% siliconen zal geen enkel masker prettiger dragen. Het
North 7700 halfgelaatsmasker is robuust genoeg voor de zwaarste toepassingen en biedt
tegelijkertijd een flexibele, zachte pasvorm. Het North 5500 halfgelaatsmasker is gemaakt van een
zacht elastomeer en heeft hetzelfde ergonomische ontwerp als het 7700 masker.
7700 KLASSE 1

EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN
• Geproduceerd van zeer zacht, allergie vrij elastomeer (5500 serie) voor het juiste comfort en
pasvorm.
• De verbeterde constructie van de hoofdband zorgt voor een evenwichtige afdichting zonder
drukpunten.
• Zacht gelaatsstuk neemt ongemak weg van drukpunten op het gelaat.
• Het ontwerp van het neusgedeelte zorgt voor extra comfort en een betere pasvorm.
• Het masker kan binnenstebuiten gekeerd worden voor optimaal onderhoud en reiniging.
• Minimale dode ruimte zorgt voor beter comfort doordat uitgeademde lucht niet meer wordt
ingeademd.
• Minimaal gebruik van onderdelen vereenvoudigt het onderhoud.
• Maatvoering in drie maten zorgt voor de juiste pasvorm voor alle gebruikers.
• De North 5500 serie halfgelaatsmaskers zijn te gebruiken met North klasse 1 filters en accessoires.
• Siliconen is duurzaam, gemakkelijk te reinigen, verouderd niet, een perfecte pasvorm.
• Minimale dode ruimte zorgt voor beter comfort omdat het opnieuw inademen van
uitgeademde lucht wordt beperkt.
• De North 7700 serie halfgelaatsmaskers zijn te gebruiken met zowel klasse 1 als klasse 2 filters.

7700 KLASSE 1
+ N7500

FILTERS

ACCESSOIRES VOOR HALFGELAATSMASKERS
• Draagtas voor halfgelaatsmasker.
• Hygiënische reinigingsdoekjes verwijderen snel en eenvoudig zweet en lichaamsvocht van het
halfgelaatsmasker. Zorgt voor een verhoogd comfort en verbeterde acceptatie door de gebruiker.
100 stuks per stuk verpakt in dispenser.
• Fit test kit bestaande uit: een instructieboekje voor de afdichtingstest, een hoofdkap,
verstuivers, een gevoeligheidstestvloeistof, testvloeistof.
7700 KLASSE 2

Omschrijving
In combinatie met klasse 1 of Pancake filters
5500 Serie halfgelaatsmasker
5500 Serie halfgelaatsmasker
5500 Serie halfgelaatsmasker
7700 Serie halfgelaatsmasker
7700 Serie halfgelaatsmasker
7700 Serie halfgelaatsmasker
In combinatie met klasse 2 filters
7700-15 Serie halfgelaatsmasker
7700-15 Serie halfgelaatsmasker

Maat

Verpakking

Norm

NPF

APF

Small
Medium
Large
Small
Medium
Large

1 per verpakking
1 per verpakking
1 per verpakking
1 per verpakking
1 per verpakking
1 per verpakking

EN 140/141/143
EN 140/141/143
EN 140/141/143
EN 140/141/143
EN 140/141/143
EN 140/141/143

50
50
50
50
50
50

20
20
20
20
20
20

Medium
Large

1 per verpakking
1 per verpakking

EN 140/141/143/371
EN 140/141/143/371

50
50

20
20
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ONDERHOUDSVRIENDELIJKE
VOLGELAATSMASKERS

A168170 N5400-pl
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5400

SERIE ONDERHOUDSVRIENDELIJKE VOLGELAATSMASKERS

De 5400 serie biedt comfort en bescherming tegen een perfecte prijs/kwaliteitsverhouding. Met een gewicht van
slechts 418 gram biedt het lichtgewicht ontwerp van de 5400 serie een comfort zodat het door iedere gebruiker
gemakkelijk gedragen kan worden. De brede aansluitrand zorgt voor een uitstekende pasvorm. De hoofdband
voorzien van 4 stelbanden (5 stelbanden bij Siliconen versie) zodat het masker gemakkelijk opgezet kan worden
en perfect aansluit op het gezicht. Bovendien is het masker gemaakt van een zacht, soepel elastomeer of Siliconen
materiaal met een hoge chemische bestendigheid zodat uitstekende pasvorm en prestatie gewaarborgd zijn. Het
gecoate polycarbonaat vizier biedt de gebruiker een ruim gezichtsveld en is kras- en slagbestendig.

54101KLASSE 1

54101 KLASSE 1* VOLGELAATSMASKER
Te gebruiken met alle North klasse 1 filters. De dubbele filterhouders zorgen voor een comfortabele, evenwichtige
gewichtsverdeling.
54201 KLASSE 2

54201 KLASSE 2* VOLGELAATSMASKER
Te gebruiken met alle North EN 148-1 klasse 2 filters.

54301 KLASSE 2* SILICONEN VOLGELAATSMASKER
Siliconen is gemakkelijk schoon te maken, duurzaam, verouderd niet, zodat er altijd een juiste pasvorm gegarandeerd wordt. Hoofdband voorzien van 5 stelbanden.

5400 VERSELUCHT MASKER
Het 5400 klasse 2 volgelaatsmasker kan tevens worden gecombineerd met de aanblaasfiltersystemen Compact Air
en Airbelt of als volgelaatsmasker in combinatie met een ademluchtleidingnet.Deze uitvoering is Ideaal voor
toepassingen waar geen garantie op voldoende omgevingslucht aanwezig is. Het North 5400 persluchtmasker
(A168170) biedt de hoogst mogelijke bescherming met de langste gebruiksduur. Aangevoerd door een light duty
persluchtslang (A161254) en de AFU (A160050) kan het 5400 volgelaatsmasker ingezet worden voor diverse
industriële toepassingen zoals het reinigen van tanks of het afdalen in een mangat of riool. Het voordeel is
duidelijk: geen gewicht, geen uitstekende delen en – in theorie – een oneindige hoeveelheid lucht. (EN 14594
klasse 4A).

54301 KLASSE 2
SILICONEN

EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN
• Vervaardigd van chemisch resistent EPDM rubber
• Hoofdband voorzien van 4 stelbanden voor perfecte pasvorm
• Het binnenmasker vermindert het beslaan en verkleint de dode ruimte, zorgt voor een hoger
gebruiksgemak omdat het herinademen van uitgeademde lucht tot een minimum wordt beperkt.
• Kingedeelte zorgt voor een perfecte positionering op het gezicht.
• Hardgecoate, polycarbonaat lens zorgt voor een ruim gezichtsveld, is optisch perfect, krasvast
• Een overlappende maatvoering medium/large zal voor bijna alle gebruikers passend zijn.
• Te gebruiken met alle North klasse 1 en klasse 2 filters en accessoires.
• Te combineren met de aanblaassystemen Compact Air en Airbelt of als persluchtuitvoering.

5400 VERSELUCHT
MASKER

ACCESSOIRES VOOR VOLGELAATSMASKERS
• Draagtas voor volgelaatsmasker
• Hygiënische reinigingsdoekjes verwijderen
snel en eenvoudig zweet en lichaamsvocht
van het volgelaatsmasker. Zorgt voor een
verhoogd comfort en verbeterde acceptatie
door de gebruiker. 100 stuks per stuk
verpakt in dispenser.
• Maskerbril. Metalen inzet bril. Lenzen niet
bijgeleverd.
* voor de betreffende filters zie pagina 19.

Omschrijving

Maat

In combinatie met klasse 1 of Pancake filters
5400 volgelaatsmasker
M/L
In combinatie met klasse 2 filters
5400 volgelaatsmasker
M/L
5400 volgelaatsmasker
M/L
In combinatie met verse lucht / persluchtsysteem
5400 volgelaatsmasker
M/L
5400 volgelaatsmasker
M/L

Verpakking

Norm

NPF

APF

Materiaal

1 per verpakking

EN 136

1000

40

EPDM

1 per verpakking
1 per verpakking

EN 136
EN 136

1000
1000

40
40

EPDM
Siliconen

1 per verpakking
1 per verpakking

EN 12942
EN 14594 (4A)

2000
2000

40
-

EPDM
EPDM
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VLUCHTKAP
ER2000

A168180 ER2000
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ER2000 VLUCHTKAP

IN GEVAL VAN NOOD

ER2000 VLUCHTKAP

EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

De meeste vluchtkappen bieden bescherming tegen vuur en rook of
tegen chemische gassen en dampen. De North ER2000 Vluchtkap biedt
een combinatie in beide noodgevallen. De ER2000 Vluchtkap biedt
bescherming binnen enkele seconden. Afhankelijk van de concentraties
kan de vluchtkap adembescherming bieden gedurende 15 minuten in
omstandigheden waarbij voldoende zuurstof aanwezig is tegen koolmonoxide (CO) en tegen industriële gassen en dampen en giftige
stofdeeltjes (ABEKP3).

• Hoge capaciteit van de filter: 15 minuten.
• Geen batterijen of mechanische onderdelen ter voorkoming van
falend functioneren bij een noodtoestand.
• Een universele maat. Past op een comfortabele manier bij grotendeels
alle volwassenen.
• Hoofdband aan de buitenzijde van de vluchtkap. Eenvoudiger om te
verstellen dan wanneer de hoofdband in de vluchtkap zit.
• Doorschijnend polyurethaan materiaal. Voorkomt claustrofobie.
Goede herkenbaarheid van de drager door hulpdiensten.
• Reflectiestrepen op verstelbanden. Hulpdiensten kunnen zodoende
dragers gemakkelijk vinden in donkere omgevingen.
• Groot polyurethaan vizier. Ruim gezichtsveld en uitstekende
zichtbaarheid.
• Elastische halsafdichting. Eenvoudig op te zetten. Veilige en
comfortabele pasvorm.
• Binnenmasker. Vermindert het beslaan van het vizier. Verminder dode
ruimte en risico van kooldioxide ophoping door uitgeademde lucht.
• Folie verpakking v.v. inkeping. Beschermt de vluchtkap tegen
vervuiling en beschadigingen.
• Draagtas voor vluchtkap. Verhoogde bescherming tegen
beschadigingen van de vluchtkap.

De ER2000 is getest en gekeurd in overeenstemming met de EN 141:
1991 (gas), EN 14387:2004 (Stoffilter) en de EN 403:2004 (kap en
CO filter).

TOEPASSINGEN
De ER2000 kan worden gebruikt door personen die werken op / bij:
• Nutsbedrijven
• Industriële fabrieken
• Chemische fabrieken
• Veiligheidsdiensten (politie, brandweer)
• Ziekenhuizen
• Hotels
• Kantoren
• Bejaardenhuizen
• Magazijnen

CE gekeurd volgens
EN141/EN14387/EN403

EEN

U N I V E R S E L E M A AT

Doorschijnend
polyurethaan materiaal
ELASTISCHE

HALSAFDICHTING

Groot
polyurethaan vizier
FOLIE

V E R PA K K I N G

VO O R Z I E N VA N I N K E P I N G

Binnenmasker
Reflectiestrepen op
verstelbanden

D R A AGTA S

VO O R V LU C H T KA P

Elastische
halsafdichting

Hoofdband aan de
buitenzijde van de
vluchtkap

ABEKCOP3 filter
(optioneel NBC)

REFLECTIESTREPEN

OP VERSTELBANDEN

Een universele maat
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KLASSE 1

EN

HOE LANG GAAT EEN FILTER MEE?

FILTERS

Dit is waarschijnlijk de meest gestelde vraag door gebruikers van adembeschermingsfilters. Helaas is er geen eenduidig en simpel antwoord
mogelijk. De levensduur van een filter is afhankelijk van vele factoren.

filter nog gebruikt kan worden voor een volgende inzet. De
‘Pancake’ filters zijn leverbaar in 2 versies. P3 en P3 met
kool. De koolversies filteren lage concentraties gassen en
dampen.

PARTIKEL FILTERS

EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

Voor het gebruik van partikel filters is het nog mogelijk redelijk duidelijke instructies voor te schrijven. Ondanks dat het moeilijk aan te geven
is hoe lang het filter gebruikt kan worden zal het filter naarmate het
langer gebruikt wordt alleen maar beter gaan filteren omdat het
materiaal steeds voller raakt. Het comfort is hier de tijdsindicator en
naarmate de ademweerstand oploopt zal de gebruiksduur afnemen.

• Brede toepassingsmogelijkheden;
passen op alle klasse 1
maskers van North
• Zeer plat model; verhoogd
comfort qua gewicht
• Gewichtsverdeling vermindert
kans op drukpunten op
het gelaat
• Past onder ieder gelaat- of
lasscherm
• Lage ademweerstand.
• Geurfilters tegen lage concentraties organische gassen en
dampen.
• Mogelijkheid om m.b.v. adapter gas filters te voorzien
van ‘pancake’ filters.

GAS/COMBINATIE FILTERS
Het is veel moeilijker aan te geven hoe lang een gas/combinatie filter
gebruikt kan worden. Het is verder ook heel belangrijk om het filter op
het juiste moment te vervangen aangezien een verzadigd gas filter de
schadelijke stoffen niet meer kan opnemen en deze door de gebruiker
ingeademd kunnen worden. De volgende factoren zijn van invloed op
de gebruiksduur van een gas/combinatiefilter.
• Type filter
• Grootte van het filter
• Temperatuur en luchtvochtigheid
• Arbeidsintensiteit
• Concentratie van de schadelijke stof
• Het type schadelijke stof

NORTH KLASSE 1 FILTERS
North biedt een zeer breed assortiment klasse 1 filters aan om bescherming te bieden tegen diverse schadelijke stoffen. De behuizing van de
filters is gemaakt van een duurzame, lichtgewicht kunststof en voorzien
van een kleurcodering voor
een gemakkelijke en snelle
identificatie. Omdat alle filters
te gebruiken zijn voor zowel
de 7700 en de 5500 halfmaskers inclusief het 5400 klasse
1 volgelaatsmasker, wordt het
voorraadniveau tot een minimum beperkt.

EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN
•
•
•
•
•

Brede toepassingsmogelijkheden
Gewichtsverdeling vermindert kans op drukpunten op het gelaat
Eenvoudig te dragen onder een gelaat- of lasscherm
Beperkte voorraad nodig.
Lage ademweerstand.

NORTH N7500 FILTERS
Speciaal voor de klasse 1 half- en volgelaatsmaskers heeft North een
serie ‘Pancake’ filters ontwikkeld. Door het platte, flexibele ontwerp passen deze filters eenvoudig onder een las- of gelaatscherm. Het grote
oppervlak van de stoffilter draagt bij aan een zeer lage ademweerstand
wat het comfort en de productiviteit van de drager verhoogd. Met behulp
van de adapter kunnen de filters niet alleen rechtstreeks op een half- of
volgelaatsmasker geplaatst worden maar ook op alle klasse 1 gas filters.
Zodoende is het mogelijk om het stoffilter te vervangen terwijl het gas-
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NORTH KLASSE 2 FILTERS
De North filters zijn gekeurd in combinatie met de klasse 2
maskers 7700/15, 5400 klasse 2 en alle andere gekeurde
maskers met een DIN 148-1 roldraad aansluiting. Dezelfde
filters kunnen tevens worden gebruikt in combinatie met
het aanblaasfiltersysteem Compact Air®, Compact Air®
ATEX en Compact Air® Plus.
Ondanks dat diverse filterfabrikanten DIN 148-1 schroefdraadaansluitingen hanteren die op het aanblaasfiltersysteem Compact Air passen, kunnen uitsluitend North
Compact Air filters worden gebruikt om een optimaal en
correct gebruik evenals de
fabriekgarantie en de CE
keuring te blijven garanderen.

EIGENSCHAPPEN EN
VOORDELEN
• Lichtgewicht, dubbel
gecoate aluminium
filters
• Uitgebreid assortiment
tegen bijna alle mogelijke schadelijke gassen, dampen
en stoffen
• Geen beschadigingen door vonken of hitte
• Geen mogelijkheid op haarscheurtjes, geen mogelijkheid
op doordringing van chemische stoffen
• Gereduceerde voorraad mogelijk

OVERZICHT

Kleur codering

ASSORTIMENT

Soort filter Klasse 1

Klasse 2

Gasfilter

NORTH

Toepassingsgebied
Houdbaarheid gasfilters 5 jaar

A1

A2

organische verbindingen
AX

VOOR GEBRUIK MET DE
VOLGENDE NORTH
KLASSE 1 FILTERS:

Organische gassen en dampen met een kookpunt > 65 ºC .
bv. specifieke koolwaterstoffen oplosmiddelen, thinners en

-

FILTERS

Organische gassen en dampen met een kookpunt < 65 ºC

5500
KLASSE 1

acetaldehyde, aceton, butaan, butadieen, diethylether,
dichloromethaan, dimethylether, ethyleenoxide, methanol,
methyleenchloride, methylacetaat, methylformiaat,
vinylchloride
B2

Anorganische gassen en dampen. Bv. chloor, stikstofdioxide, waterstofsulfide (H2S), waterstofcyanide (HCN),

7700

waterstofchloride (HCl), cyanideverbindingen, fosfor en

KLASSE 1

fosforzuur
-

E2

Organische zuren, zure gassen en gasvormige zuren in het
algemeen. Bv. salpeterzuur, propionzuur, zwaveldioxide,
zwavelzuur, methaanzuur

K1

K2

Ammoniak en organische derivaten daarvan organische
aminen zoals methylamine, ethylamine, ethyleendiamine,
diethylamine

-

AB2

ABE1

Organische en anorganische gassen en dampen

5400
KLASSE 1

Organische en anorganische gassen en dampen en
zwaveldioxide

ABEK1

ABEK2

Organische en anorganische gassen en dampen,
zwaveldioxide en ammoniak

Partikel filters

Houdbaarheid partikel filters 10 jaar

P2

-

Partikels

P3

P3

Partikels (aerosolen)

Combinatiefilters

Houdbaarheid combinatiefilters 5 jaar

A1P3

A2P3

Organische gassen en dampen en partikels

-

B2P3

Anorganische gassen en dampen en partikels

-

E2P3

Zwaveldioxide en partikels

K1P3

K2P3

Ammoniak en partikels

AB2P3

Organische en anorganische gassen en dampen

VOOR GEBRUIK MET DE
VOLGENDE NORTH
KLASSE 2 FILTERS:
5400
KLASSE 2

5400
KLASSE 2
SILICONE

en partikels
ABE1P3

Organische enanorganische gassen en dampen,
zwaveldioxide en partikels

ABEK1P3

ABEK2P3

Organische en anorganische gassen en dampen,

7700-15

zwaveldioxide, ammoniak en partikels

KLASSE 2

HGP3*

Kwik, anorganische verbindingen en vaste deeltjes

ABEK2P3HG*

Organische en anorganische gassen en dampen,
zwaveldioxide, ammoniak, Kwikdampen en vaste deeltjes

COMPACT
Voorfilter

Ja

ja

Voorfilterhouder Ja

ja

Douchekap Nee

ja

AIR

* Let op! Wordt uitsluitend gemaakt als een combinatiefilter. Maximale inzet 50 uur
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LUCHTVOORZIENINGEN
AANBLAAS- &
PERSLUCHTFILTERSYSTEMEN

A150202 Compact Air Plus + 3x A168191 P3 + A144106 Junior A-vl
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AANBLAASFILTERSYSTEMEN

AIRBELT®

Het gebruik van traditionele adembeschermingsproducten wordt vaak geassocieerd
met minder draagcomfort. De ademweerstand, klimaatvorming, huidirritaties en
problemen met baard en brildragers worden weliswaar tot een minimum beperkt
door de beschikbare North producten maar kunnen nooit helemaal worden
uitgesloten. Een uitzondering hierop zijn de aanblaasfiltersystemen en persluchtsystemen van North die daardoor steeds populairder worden. Het principe is simpel:
een lichtgewicht aanblaasfilter- of persluchtsysteem zorgt voor een overdruk in een
luchtkap of masker. Deze producten combineren een zeer hoge bescherming met een
reeks aan voordelen:
• Geen ademweerstand
• Koele luchtstroom
• Hoger beschermingsgraad (lekkage is van binnen naar buiten)
• Geschikt voor baard- en brildragers
Dit heeft tot gevolg dat de gebruikers van dit soort systemen beter beschermd zijn en
comfortabeler en productiever kunnen werken.

COMPACT AIR®

AANBLAASFILTERSYSTEMEN
Een aanblaasfiltersysteem bestaat uit:
• Een op batterijen functionerende motorunit.
• Filters die de omgevingslucht kunnen filteren.
• Een luchtslang tussen de motorunit en de luchtkap, -helm of masker
• Een luchtkap, -helm of masker.

COMPACT AIR® EN AIRBELT® SERIES
Al 55 jaar geleden ontwikkelde North het allereerste mobiele aanblaasfiltersysteem
ter wereld! Gedurende al die tijd heeft betrouwbaarheid en comfort een belangrijke
plaats ingenomen bij de verdere verbetering van de North aanblaasfiltersystemen.
De Compact Air® Series hebben al vele tientallen jaren aangetoond één van de meest
comfortabele en betrouwbare systemen op de markt te zijn. Met de intrinsiek veilige
Compact Air® Atex en de elektronisch gecontroleerde Compact Air® Plus heeft North
een diversiteit aan nieuwe toepassingen mogelijk gemaakt.
Het aanblaasfiltersysteem Airbelt® combineert de nieuwste technologie met een
modern ontwerp en functionaliteit. Het platte ontwerp biedt de gebruiker de
mogelijkheid om zich vrij te kunnen bewegen in krappe ruimten zonder de kans dat
hij daar blijft hangen aan uitstekende onderdelen. De Airbelt® is ontworpen voor het
filteren van stof door middel van een speciaal ontworpen P3 filter. Het geïntegreerde
elektronische waarschuwingssysteem controleert continu het functioneren van de
Airbelt en geeft bij een te lage luchtstroom een duidelijk waarneembaar alarmsignaal.

COMPACT AIR
PLUS®

Alle North aanblaasfiltersystemen zijn gekeurd volgens de laatste Europese norm
EN 12941 en EN 12942.

Technische gegevens
Compact Air

Compact Air Atex

Compact Air Plus

Airbelt

min. 150 l/min
Bajonet & Roldraad
NiMh, oplaadbaar
8 uur*
10 uur
Nee
1520 gram
P3, AP3, BP3, ABP3
ABEKP3, ABEKHgP3
Ex II 2G EEx ib IIC T3

150 l/min
Bajonet & Roldraad
NiMh, oplaadbaar
>10 uur*
6 uur
Visueel / akoestisch
1150 gram
P3, AP3, BP3, ABP3
ABEKP3, ABEKHgP3
n.v.t.

150 l/min
Bajonet & Roldraad
NiMh, oplaadbaar
6 uur*
6 uur
Akoestisch
950 gram
P3

Eigenschap
Luchtstroom
Slang
Batterij
Looptijd
Oplader
Alarm
Gewicht
Filter

min. 150 l/min
Bajonet & Roldraad
NiMh, oplaadbaar
8 uur*
10 uur
Nee
1350 gram
P3, AP3, BP3, ABP3
ABEKP3, ABEKHgP3
Ex-klasse (ATEX)
n.v.t.
* afhankelijk van de keuze van luchtkap, masker en filtercombinatie

n.v.t.
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AANBLAASFILTERSYSTEMEN

A114115 Primair Plus-vl & A150202 Compact Air Plus + 3x A168099 AP3
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COMPACT AIR® SERIES
AANBLAASFILTERSYSTEEM COMPACT AIR®
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Al ruim 12 jaar het meest betrouwbare aanblaasfiltersysteem op de markt
Compleet systeem geleverd in luxe koffer voorzien van slang, batterij, lader en luchtstroomindicator.
Compact ontwerp, ventilator en batterij afzonderlijk van elkaar; perfecte gewichtsverdeling
Gemakkelijk te ontsmetten; geen holle delen of extra aansluitstukken voor filters
Ergonomische rugsteun voor comfortabele positionering
Uitgebreid assortiment aan las- en luchtkappen voor een diversiteit aan toepassingen.
Spatwaterdicht
Duurzame constructie en degelijke materialen dragen bij aan een lange gebruiksduur.
Uitgebreide keus aan filters.

AANBLAASFILTERSYSTEEM COMPACT AIR® ATEX
Op basis van de Compact Air heeft North tevens een Atex versie beschikbaar voor intrinsiek veilige
toepassingen (EEx II 2G ib T3). De Compact Air Atex kan ingezet worden met de Junior A en Junior B.
• Explosieveilig gekeurd
• Inclusief rugsteun, riem, batterij, slang en oplader
• Hoge batterijcapaciteit
• Zeer brede toepasbaarheid
• Uitgebreide keus aan filters.
(niet geschikt voor toepassingen waar mogelijkheid tot stofexplosies kunnen ontstaan)

AANBLAASFILTERSYSTEEM COMPACT AIR® PLUS
Nieuwe generatie intelligente motor aangedreven filtersysteem.
• Verbeterd en gemoderniseerd ten opzichte van de oorspronkelijke Compact Air.
• Krachtige en lichtgewicht NiMH batterij, laadtijd ± 6 uur.
• Electronische controle van de luchttoevoer zorgt voor een comfortabele luchtstroom die
automatisch wordt aangepast aan veranderingen in de filterweerstand.
• Het systeem wordt automatisch gestart, gecontroleerd en gekalibreerd.
• Constante, gecontroleerde luchtstroom van 150 liter per minuut.
• Akoestisch en optisch waarschuwings systeem bij een te lage luchtstroom of lege batterij.
• Uitgebreid assortiment aan las- en luchtkappen voor een diversiteit aan toepassingen.
• Spatwaterdicht en tevens leverbaar in een volledige decontamineerbare uitvoering
• Duurzame constructie en degelijke materialen dragen bij aan een lange gebruiksduur.
• Uitgebreide keus aan filters.

AIRBELT® SERIES
AANBLAASFILTERSYSTEEM AIRBELT®
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Compact en zeer lichtgewicht ontwerp (< 1 kilogram)
Robuust, slagbestendig ABS materiaal
Electronisch waarschuwingssysteem
Spatwaterproof
Milieuvriendelijke NiMH batterij
Ergonomische rugsteun voor comfortabele positionering
Unieke filter voorzien van afdichting
Easy hose connection (EHC) systeem
Breed scala aan mogelijkheden met luchtkappen en maskers uit het North programma
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PERSLUCHTAANGEDREVEN
SYSTEMEN

A114430 Junior B-pl & A161455 Y-Hose (Y-slang; Y-Schlauch; Y-Tuyau)
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PERSLUCHTAANGEDREVEN

SYSTEMEN

Persluchtfiltersystemen kunnen in velerlei omgevingen worden ingezet. Voor deze systemen moet voldaan
worden aan de EN12021 eisen voor ademlucht. Het is daarom van belang dat de door de fabrikant aanbevolen filtereenheden, luchtslangen en luchtkappen of maskers worden gebruikt, om het juiste beschermingsniveau te verzekeren en te voldoen aan de EN normen waarnaar de luchtkap of masker CE gekeurd is.
PERSLUCHTFILTERSYSTEEM:
AFU
De AFU zet normale perslucht van
een compressor om in ademlucht.
Een geïntegreerde olie en waterafscheider filteren de perslucht en
laat de vervuiling automatisch af.
Een partikelfilter (P3) verwijdert de
overgebleven vaste deeltjes terwijl
ten slotte een groot actiefkoolfilter
van 800 gram de overgebleven
gassen en dampen filtert. Met behulp van het reduceerventiel kan de
gewenste luchtstroom worden ingesteld.

NORTH'S UNIEKE PERSLUCHTREGELKRAAN
Alle North persluchtkappen zijn voorzien van de unieke North
regelkraan.
• Uniek en gepatenteerd, uitzonderlijk ontwerp!
• Modern, strak ontwerp voorkomt dat men ergens achter blijft hangen.
• Zeer eenvoudig in gebruik.
• Voorzien van actiefkoolfilter voor filtering geuren
• Exacte instelbaarheid luchtstroom mogelijk; hoger comfort
• Regelkraan voorkomt kans onopzettelijk verstellen
• Geen bewegende delen voorkomt kans op storing

EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN
• Effectief 3 staps filtersysteem voor olie/water, stof en organische
gassen
• Automatische olie/water afscheider
• Groot, vervangbaar actiefkoolfilter (800 gr.)
• Zowel mobiel als wandmodel inzetbaar
• Inclusief geïntegreerde slanghaspel

LIGHT & HEAVY DUTY ADEMLUCHTSLANGEN
Het is van het uiterste belang dat de aanbevolen ademluchtslang wordt
gebruikt, zowel voor de luchtkwaliteit, sommige slangen kunnen gevaarlijke dampen afgeven, als ook met betrekking tot de sterkte van de slang.
Dit heeft te maken met het voorkomen van o.a. knikken, beschadigingen, pletten, e.d.
De North ademluchtslangen zijn ontworpen en getest volgens EN 139,
voor gebruik in combinatie met de North light en heavy duty luchtkappen en straalhelmen.
De zwarte heavy duty, antistatische ademluchtslangen zijn
leverbaar in de lengtes 10m,
20m en 40m en zijn voorzien
van CEJN veiligheidskoppelingen.

VORTEX AIR CONDITIONER
De Vortex Air Conditioner maakt gebruik van schone perslucht om de
gebruiker van een luchtkap of staalhelm te voorzien van comfortabele
warme of koele ademlucht. Met gebruik van de Vortex kan een
temperatuursverschil bereikt worden van circa 30°C in vergelijking met
de ingangstemperatuur van de perslucht zonder gebruik te maken van
draaiende onderdelen, elektriciteit, freon of chemicaliën.

EIGENSCHAPPEN EN
VOORDELEN
De zwarte, light duty ademluchtslang is leverbaar in 10
meter en is tevens voorzien van
CEJN veiligheidskoppelingen.

• Geen bewegende delen,
freon of chemicaliën;
onderhoudsvrij
• Compact, lichtgewicht
en zeer betrouwbaar
• Geen vonk / explosiegevaar

25

LIGHT

DUTY

LUCHTKAPPEN EN HELMEN

A114106 Junior A-vl & A150050 Airbelt

26

PRIMAIR & PRIMAIR PLUS*
De Primair en Primair Plus is een extreem lichtgewicht luchtkap die voor een hele reeks
toepassingen, van landbouwkundig tot farmaceutische handelingen, gebruikt kan worden.
Door zijn lichtgewicht constructie zijn de gebruikers op een comfortabele manier beschermd,
ook gedurende langere tijd. Het wegwerpgedeelte is gemaakt van Tyvek® QC en kan worden los
gemaakt d.m.v. 2 drukknoppen aan de zijkant. De Primair Plus heeft een verstelbare slab en is
daarmee zeer geschikt voor verfspuittoepassingen.

EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN
•
•
•
•

Zeer licht en comfortabel.
Eenvoudig te verwisselen Tyvek® kap.
Herbruikbare hoofdband en luchtkanaal - kostenbesparing.
Het ontwerp van de gelaatsafdichting vermijdt het overmatig blazen
van lucht in de oren van de drager.
• Luchtkanaal leidt de lucht naar het vizier - beslaat niet geen koude lucht op het hoofd van de drager.

Omschrijving

Norm

Klasse

NPF

APF

Verpakking

Primair -vl
Primair Plus -vl
Primair -pl
Primair Plus -pl

EN 12941
EN 12941
EN 14594
EN 14594

TH2P
TH3P
LDH2
LDH3

50
500
50
200

20
40
20
40

1 per verpakking
1 per verpakking
1 per verpakking
1 per verpakking

Omschrijving

Norm

Klasse

NPF

APF

Verpakking

Kolibri -vl
Kolibri -pl

EN146
EN14594

TH2P
LDH2

50
50

20
20

1 per verpakking
1 per verpakking

KOLIBRI*
De moderne en esthetisch vormgegeven luchtkap Kolibri is een lichtgewicht luchtkap die de
gebruiker voorziet van comfortabele ademhalingsbescherming. Het donkere scherm voorkomt
de reflectie van licht binnen in de kap en biedt daarmee ongehinderd zicht. De wegtrekvizieren
beschermen het hoofdvizier tegen beschadiging en/of spatten. De hoofdband, voorzien van
zweetband, kan in de breedte en hoogte versteld worden, voor maximaal comfort. De unieke,
wasbare gelaatsafdichting is vervaardigd van elastisch katoen en zorgt voor een comfortabel
beschermende overdruk rond het gelaat.

EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN
• Modern & esthetisch vormgegeven. Zeer licht en comfortabel.
• Geconcentreerd gezichtsveld - beperkt lichtreflecties.
• Zachte, elastische en wasbare gelaatsafdichting, eenvoudig te
vervangen, verhoogd comfort gebruiker.
• Voorzien van wegtrekruitjes, met mogelijkheid tot verwijderen
tijdens gebruik.

JUNIOR A (COMBI)*
De Junior A luchtkap is opgebouwd uit volledig transparante componenten en biedt de gebruiker
tijdens het werk perfect zicht en licht binnen in de kap. Dit beperkt lichamelijke en psychische
belasting tot een absoluut minimum. Het unieke systeem van wegtrekruitjes beschermen het
hoofdvizier van de kap tegen beschadiging en/of spatten en kunnen eenvoudig met een enkele
handbeweging worden verwijderd. De wasbare, katoenen gelaatsafdichting zorgt voor een comfortabel beschermende overdruk rond het gelaat. Een als optie geleverde cape kan worden gebruikt ter
bescherming van de boven- en achterkant van het hoofd, de nek en de schouders tegen stof en
vloeistofdeeltjes. Een variatie op de Junior A is de Junior A Combi, die is voorzien van een
veiligheidshelm.

EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN
•
•
•
•
•

Helder, transparant vizier laat het binnentreden van licht toe en zorgt voor een breed gezichtsveld.
Bescherming van het volledige gezicht en hoofd, inclusief kinbescherming.
Zachte, elastische en wasbare gelaatsafdichting.
Uniek systeem voor wegtrekruitjes.
Mogelijkheid om wegtrekruitjes te verwijderen tijdens werk.

Omschrijving

Norm

Klasse

NPF

APF

Verpakking

Junior A -vl
Junior A -pl
Junior A Combi -vl
Junior A Combi -pl

EN 12941
EN 14594
EN 146
EN 14594

TH2P
LDH2
TH1P
LDH2

50
50
10
50

20
20
10
20

1 per verpakking
1 per verpakking
1 per verpakking
1 per verpakking

*
Alle North luchtkappen worden (indien van
toepassing) geleverd met reserve
vervangingsonderdelen zoals zweetbanden,
gelaatsafdichtingen en reservekappen
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HEAVY DUTY
LUCHTKAPPEN & -HELMEN

A114236 Condor Combi-pl
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JUNIOR B & CONDOR (COMBI)
LUCHTKAP JUNIOR B (COMBI)

De Junior B luchtkap heeft een zeer flexibele lichtgewicht polyurethaan kap die het hoofd en de
schouders bedekt. De wegtrekruitjes, aangebracht over het hoofdvizier van de kap, beschermen
het vizier tegen beschadiging en/of spatten. De verwisselbare, katoenen halsafdichting biedt de
gebruiker een zeer hoog beschermingsniveau. De Junior B Combi is een variant op de Junior B en
is uitgerust met een veiligheidshelm. De Junior B Combi –pl is tevens beschikbaar in Ferranyl en
Neopreen voor zwaardere chemische toepassingen, met vloeistofdichte naden.
LUCHTKAP CONDOR COMBI

De Condor Combi –pl is ontworpen op basis van de Junior B en is leverbaar in
Ferranyl en Neopreen voor allereli zwaardere chemische en petrochemische
toepassingen. Beide uitvoeringen zijn volledig vloeistofdicht en bieden derhalve
uitstekende bescherming in combinatie met de Rinba chemisch beschermende
kleding tegen spatten en spray’s van chemische vloeistoffen.

EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

Omschrijving

Norm

Klasse

NPF

APF

Verpakking

Materiaal

Junior B -vl
Junior B -pl
Junior B Combi -vl
Junior B Combi -pl
Condor Combi -pl
Condor Combi -pl

EN 12941
EN 14594
EN 12941
EN 14594
EN 14594
EN 14594

TH2P
LDH3
TH3P
LDH3
3A
3A

50
200
200
200
200
200

20
40
40
40
40
40

1 per package
1 per package
1 per package
1 per package
1 per package
1 per package

PU
PU
PU
PU
Ferranyl
Neoprene

• Comfortabele wasbare halsafdichting.
• Wegtrekruitjes beschermen vizier.
• Eenvoudige verwijdering van de
wegtrekruitjes.
• Luchtkanaal voert lucht naar het vizier
zonder dat er een koude stroom op het
gezicht van de gebruiker ontstaat.
• Luchtstroom voorkomt beslaan van het
vizier.
• Luchtstroomindicator in de pl-versie zorgt
voor verhoogde veiligheid.
• Zeer hoge beschermingsfactor.

VANDERGRINTEN AG
De Vandergrinten AG luchtkap wordt geleverd met een gemakkelijk uitwisselbaar vizier van
acetaat dat een uitstekend zicht biedt tijdens het werk. De constructie van de kap zorgt ervoor dat
de luchtkap op de schouders rust, zodat het hoofd vrij kan bewegen. Dit maakt dat de luchtkap erg
comfortabel te dragen is, zelfs voor langere tijd. De slijtvaste slab (leverbaar in twee materialen)
beschermt zowel het hoofd als de schouders en de borst. Een verwisselbare nekafdichting zorgt
voor een beschermende overdruk.

EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN
• Geen gewicht op het hoofd, zit comfortabel
op de schouders; geen hoofdband!
• Groot vizier voor maximaal gezichtsveld van
de gebruiker.
• Eenvoudig te vervangen vizier.
• Luchtstroomindicator zorgt voor een
verhoogde veiligheid.
• Zeer hoge beschermingsfactor van 200.

Omschrijving

Norm

Klasse

NPF

APF

Verpakking

Materiaal

Vandergrinten AG

EN 14594

LDH3

200

40

1 per verpakking

Bisonyl
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LASLUCHTKAPPEN
& -HELMEN

A114727 Tigerhood Dual & A150102 Compact Air + 3x A168099 AP3
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WELDAIR ALPHA (COMBI), BETA COMBI & DELTA (COMBI)
BETA Combi v.v. lederen kap om het hoofd en de schouders
te beschermen in situaties waar lassers onder of boven
elkaar werken en elkaar letsel kunnen toebrengen door
vonken. Zowel oog- als ademhalingsbescherming en
eventueel hoofdbescherming, verhoogt de veiligheid.

•
•
•
•
•
•

Klassieke lichtgewicht lasluchtkap vervaardigd uit Noryl
Lasruiten zijn verkrijgbaar in de maten 50 x 108 mm en 90 x 110 mm
Erg licht en comfortabel met een verkoelende luchtstroom
Comfortabele, katoenen gelaats- en/of halsafdichting
Beschermende luchtstroomindicator in Beta Combi-pl uitvoering
Zeer hoge beschermingsfactor voor Beta Combi –pl

Lasrook
Bij laswerk komen uit het smeltbad en de toevoegmaterialen (zoals elektroden, draad of poeder) deeltjes
en gassen vrij. De fijne deeltjes, die je niet kunt zien,
blijven in de lucht zweven als lasrook. In de lasrook
kunnen een heleboel verschillende stoffen zitten. Welke
stoffen of gassen precies vrijkomen, hangt af van het
te lassen materiaal, het gebruikte lasproces en het
gebruikte toevoegmateriaal. Ook uit stoffen op het
werkstuk (zoals ontvettingsmiddelen, primer, menie en
olie) kunnen schadelijke deeltjes en gassen vrijkomen.
Meestal geeft de inademing van lasrook niet meteen
klachten. Maar vooral de klachten die je op lange
termijn kunt krijgen wanneer je regelmatig lasrook
inademt zijn zeer ernstig. Zo heeft lasrook van
ongelegeerd staal mogelijk effect op de vruchtbaarheid
van mannen en lasrook van roestvast staal is
kankerverwekkend.

ALPHA

TIGERHOOD

DELTA

Omschrijving

Norm

Klasse

NPF

APF

Verpakking

Alpha -vl
Alpha -pl
Alpha Combi -vl
Alpha Combi -pl
Beta Combi -vl
Beta Combi -pl
Delta –vl
Delta –pl
Delta Combi -vl
Delta Combi -pl

EN 12941
EN 14594
EN 12941
EN 14594
EN 12941
EN 14594
EN 12941
EN 14594
EN 12941
EN 14594

TH2P
LDH2
TH1P
LDH2
TH2P
LDH3
TH2P
LDH2
TH1P
LDH2

50
50
10
50
50
200
50
50
10
50

20
20
10
20
20
40
20
20
10
10

1 per verpakking
1 per verpakking
1 per verpakking
1 per verpakking
1 per verpakking
1 per verpakking
1 per verpakking
1 per verpakking
1 per verpakking
1 per verpakking

WELDAIR EUROMASKI (COMBI)
EUROMASKI

BETA (COMBI)

EUROMASKI COMBI

•
•
•
•
•
•

Zeer lichtgewicht voor extra draagcomfort
Eén kap voor een zowel las- als slijpwerkzaamheden
Dubbel vizier met UV en IR bescherming
Diverse kleuren en maten vizieren leverbaar
Breed gezichtsveld zorgt voor betere veiligheid
Comfortabele, katoenen gelaatsafdichting

Omschrijving

Norm

Klasse

NPF

APF

Verpakking

Euromaski -vl
Euromaski -pl
Euromaski Combi -vl
Euromaski Combi -pl

EN 12941
EN 1835
EN 12941
EN 1835

TH2P
LDH2
TH1P
LDH2

50
50
10
50

20
20
10
20

1 per verpakking
1 per verpakking
1 per verpakking
1 per verpakking

WELDAIR TIGERHOOD & TIGERHOOD DUAL
• Actieve lasruiten zorgen ervoor dat beide handen vrij blijven wat het comfort,
kwaliteit, veiligheid en de productiviteit verhoogd
• Zachte, katoenen gelaatsafdichting met verkoelende luchtstroom
• Modern en lichtgewicht ontwerp zorgt voor een verhoogde productiviteit
• Oog- en ook ademhalingsbescherming voor verhoogde veiligheid
• Uniek dubbel systeem van de Tigerhood Dual voor adembescherming
bij lassen en slijpen

TIGERHOOD DUAL

Omschrijving

Norm

Klasse

NPF

APF

Verpakking

Tigerhood -vl
Tigerhood -pl
Tigerhood Dual-vl
Tigerhood Dual-pl

EN 12941
EN 14594
EN 12941
EN 14594

TH2P
LDH2
TH2P
LDH2

50
50
50
50

20
20
20
20

1 per verpakking
1 per verpakking
1 per verpakking
1 per verpakking
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STRAALHELMEN

A133230 Commander
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STRAALHELM COMMANDER & PANORAMA
COMMANDER II

Stralen is zwaar werk. Iedereen met ervaring in deze branche is het daar over eens. De straalhelm die
noodzakelijk is om veilig te kunnen werken is een essentieel onderdeel dat zorgt voor zowel voldoende
comfort en veiligheid. North heeft met meer dan 50 jaar ervaring op het gebied van straalhelmen een
naam hoog te houden. Zowel de Commander als de Panorama bieden ieder voor zich
specifieke veiligheid voor uiteenlopende wensen van eindgebruikers.
De beroemde straalhelmen Commander en Panorama zijn vervaardigd uit polyester glasvezel en voorzien
van een slijtvaste rubberen bovenlaag die tevens de geluidshinder door terugspringend straalmiddel tot een
minimum beperkt. Beide helmen zijn gekeurd volgens de norm EN 14594 en bieden de gebruiker hoge
bescherming door een comfortabele overdruk. De luchtstroomindicator geeft aan of er voldoende lucht in de
helm komt en zorgt zodoende tevens voor de veiligheid van de gebruiker. Het gaas voor het vizier en de
vervangbare ruitjes beschermen het vizier en kunnen tijdens gebruik eenvoudig verwisseld worden. Een
beschermende slab of jack, leverbaar in leder, bisonyl of katoen beschermen de borst, rug en schouders van de
gebruiker.

EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Commander is voorzien van een geconcentreerd gezichtsveld (145 x 90 mm)
Panorama is voorzien van een breed gezichtsveld
Volledig instelbare hoofdband voor verhoogd draagcomfort
Alle onderdelen zoals ruiten, rubber afdichting eenvoudig te vervangen
Unieke, rubberen coating verminderd het geluid en het slijten van de helm
Comfortabele, wasbare halsafdichting
Zeer hoge nominale protectiefactor van 2000 EN 14594
Voorzien van unieke luchtstroomindicator voor verhoogde veiligheid
Te combineren met de Vortex Air Conditioner

Zowel de Commander II als de Panorama kunnen
optioneel gecombineerd worden met de Vortex Air Conditioner.

VORTEX AIR CONDITIONER

PANORAMA

Omschrijving

Norm

Commander
Panorama

EN14594 4B
EN14594 4B

Klasse

NPF
2000
2000

APF

Verpakking
1 per verpakking
1 per verpakking

De Vortex Air Conditioner maakt gebruik van schone perslucht om de
gebruiker van een luchtkap of staalhelm te voorzien van comfortabele
warme of koele ademlucht. Met gebruik van de Vortex kan een temperatuursverschil bereikt worden van circa 30°C in vergelijking met de
ingangs-temperatuur van de perslucht zonder gebruik te maken van
draaiende onderdelen, elektriciteit, freon of chemicaliën.

EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN
• Geen bewegende delen, freon of chemicaliën; onderhoudsvrij
• Compact, lichtgewicht en zeer betrouwbaar
• Geen vonk / explosiegevaar

ACCESSOIRES
• Anti statische heavy duty luchtslangen; 10, 20 en 40 meter v.v. veilig
heidskoppelingen
• AFU
• Vortex Air Conditioner

VERVANGINGSONDERDELEN
•
•
•
•
•
•
•

Halsafdichting
Ruiten
Wegwerpruiten
Gaas
Slabben
Jacks
Overalls
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FILTER

SELECTIE TABEL

De filter aanbevelingen in deze tabel zijn gebaseerd op pure substanties. De onzuiverheid bij het werken met mengsels, bijproducten of oplossingen
moeten in acht genomen worden. Voor informatie over stoffen / chemicaliën die niet in deze lijst genoemd worden kunt u contact opnemen met
North Safety Poducts.

Substantie

Aanbevolen Filter

A
2-Amino ethanol
A
2-Amino ethanol
A
Acetaldehyde
AX
Aceton
AX
Aceton cyanhydrin
A–P 3
Acetonitril
A
Acetylene
Druklucht
Acroleine (2-Propenal)
AX
Acrylaldehide
AX
Acrylonitril
A–P 3
Acrylzuur-esters
A
Alcohol
A
Aldehyde
AX
Aliphatic hydrocarbons
A–P 3
Allyl alcohol
A
Allyl glycidyl ether (AGE)
A
Allylamine
BE
Allylchloride (3-chloride-1-propen) AX
Aluminium
P3
Aluminium oxide
P3
Aluminiumverbindingen
P3
Amines
B
Ammoniak
K
Amosite
P3
Amylacetaat
A
Aniline
A–P 3
Aqueous ammonia
K
Arsenicum trioxide
P3
Arsine
P3
Asbest
P3
Asfalt
A–P 3
Azijnzuur
A–P 3
Azijnzuur gassen
EB
Azijnzuuranhydride
A
B
Bananen olie
A
Barium samengesteld
P3
Benzeen
A
Benzine
A
Benzoe(a)pyreen
A
Benzylbromide
A–P 3
Benzylchloride
A–B–P3
Beryllium
P3
Boorzuur
E–P3
Borax
P3
Boterzuur
A–P3
Bromine
B–P 3
Bromoform
A
Bromomethaan
AX
Butaan-2-ol
A
2-Butanon
A
2-Butoxyethanol
A
Butyl acetaat
A
Butyl glycol
A
Butylacrylaat
A
Butylalcohol (butanol)
A
Butylamine
K
C
Cadmium anorganisch
P3
Cadmiumsulphide
P3
Caesiumhydroxide
P3
Calciumcarbonaat
P3
Calciumhydroxide
P3
Calciumoxide
P3
Calciumsilicaat
P3
Caustische soda
P3
Chloor gasvormig
B–P 3
Chloordioxide
B
Chloorsulfonzuur
B–P 3
Chloorwaterstofzuur
B–P 3
Chlorobromomethane
AX
Chloroform
AX
Chloromethaan
Druklucht

Substantie

Chloropicrine
A
Chloropreen
AX
Chlorotolueen
A–P3
Chroom
P3
Chroomoxide
P3
Chrysotile
P3
Creosoot
A–P3
Cresol
A
Crocidoliet
P3
Crotonaldehyde
A
Cyanogenchloride
B
Cyclohexaan
A
Cyclohexanol
A
Cyclohexanon
A
D
1,2-Dibromoethaan
A
1,2-Dichloroethaan
A
1,2-Dichloroethyleen
AX
1,2-Dichloropropaan
A
1,4-Dioxaan
A
DD-product (Desmodur-Desmophen) A–P 3
DDT stof
P3
Decahydraat
P3
Diaceton alcohol
A
Diazinon
A–P3
Dichloromethaan
AX
Diesel
A
Diethylamine
K
Diethylaminoethanol
A
Diethylenedioxide
Druklucht
Diethylene-ether
Druklucht
Diethylether
A
Diethyloxide
A
Difenyl
A–P 3
Dimethyl hydrazine
Druklucht
Dimethylaldehyde
Druklucht
Dimethylamine
A
Dimethylformamide (DMF)
A
E
Endrin
A–P 3
Epichlorhydrine
A–P 3
Epoxyethaan
Druklucht
Esters
AX
Ethanol
A
Ethanolamine
A
Ether
AX
Ethyl acrylaat
A
Ethylacetaae
A
Ethylalcohol (ethanol)
A
Ethylamine
K
Ethylbenzeen
A
Ethylbromide
A
Ethyl-butyl-keton
A
Ethyleenchloride
A
Ethyleendichloride
A
Ethyleenoxide (T-gas)
AX
Ethylformiaat
AX
F
Fenol
A
Fenyl hydrazine
A
Fluorine
Druklucht
Fluorwaterstof
E–P 3
Formaldehyde (formaline)
B–P 3
Fosfine
B
Fosfortrichloride
B–P 3
Fosgeen
B
Furfural
A
Furfural alcohol
A
Furfuraldehyde
A
G
Glycerine
Druklucht
Glycol
Druklucht
Glycoldinitraat
Druklucht

* Druklucht = persluchtfiltersysteem wordt aanbevolen
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Aanbevolen Filter

Substantie

Aanbevolen Filter

H
Halogeen
B
Halothaan
Druklucht
Heptaan
A
Hexaan
Druklucht
Hexachlorocyclohexaan
A–P 3
2-Hexanon
Druklucht
Hexanon
A
Houtstof
P3
Hydrazine
K–P 3
Hydrocarbonaat
A
I
Ijzeroxide
P3
Ijzerpentacarbonyl
CO–P 3
Insecticide (organisch)
A–P 3
Iodine
B–P 3
Iodine (radioactief)
Reactor P3
Iodomethaan
AX
Iodomethaan (radioactief) Reactor P3
Isocyanaat (organisch)
A–B
Isopropylalcohol
A
Isopropylether
A
K
Kaliumcyanide (stof)
B–P 3
Kamfer
A–P3
Karbolzuur
A–P3
Ketene
Druklucht
Keton
A
Kool tetrachloride
A
Kooldioxide
Druklucht
Kooldisulfide
B
Koolmonoxide
CO
Kooloxysulfide
B
Koolstof
P3
Koper
P3
Kwarts
P3
Kwik
Hg–P 3
Kwikdampen
Hg–P 3
L
Lasrook
P3
Lood (rook)
P3
LPG
Druklucht
M
Magnesiumoxide (rook)
P3
Maleïnezuur
A–P 3
Mercaptaan
B
Metaaldampen
P3
Methylalcohol (methanol)
AX
Methylamine
K
Methylbromide
AX
Methylchloride
Druklucht
Methylchloroform
A
Methylcyclohexaan
Druklucht
Methylcyclohexanol
Druklucht
Methylcyclohexanon
Druklucht
Methyleenchloride
AX
Methyl-ethyl-ketone (MEK)
A
Methyl-isobutyl-ketone (MIBK)
A
Mierezuur
E–P 3
Moroline
A
N
Naftaleen
A–P 3
Natriumfluoracetaat
P3
Natriumhydroxide
P3
n-Butanol
A
Nikkelcarbonyl
Druklucht
Nikkeltetracarbonyl
CO–P 3
Nitrobenzeen
A
Nitroglycerine
Druklucht
Nitromethaan
Druklucht
Nitrotolueen
Druklucht
Nitroverbindingen (organisch)
A
O
o-Acetylsalisyclic zuur
P3

Substantie

Aanbevolen Filter

Oplosmiddelene
A
Organisch dampen, oplosmiddel A, AX
Ozon
Rector Hg P 3
Ozon
Rector Hg P 3
P
Pentachloroethaan
A
Pentachlorofenol
A–P 3
Perchloroethyleen
A
Pesticiden
A–P 3
Petroleum
A
Picrïnezuur
P3
Polyacrylaat
A–P 3
Polychloorbiphenyl
A–P 3
Propylalcohol (propanol)
A
Pyridine
A–P 3
S
Salpeterzuur
NO
Sikstofoxide
NO
Silica amorphous
P3
Stibine
B–P 3
Stikstofdampen
NO
Stof
P3
Styreen
A
T
Terpentine
A
1,1,2,2-Tetrachloroethaan
A
Tetrachloroethyleen
A
Tetrachloromethaan
A
Tetrahydrofuraan
A
T-gas (etyleenoxide)
AX
Tolueen
A
Tribromomethaan
A
Trichloro-ethaan (TCA)
A
Trichloroethyleen (Tri)
A
Trichloromethaan
AX
Trimethylbenzeen
A
Trimethylfosfaat
A–P 3
U
Uraniumverbindingen
P3
Uretaan (INN)
A–P 3
V
Vanadiumpentoxide
P3
Verfdampen
A–P 3
Vinylacetaat
A
Vinylbenzeen
A
Vinylbromide
A
Vinylchloride
AX
Vinylidenechloride
AX
Vinyltolueen
A
W
Waterstofbromide
B–P 3
Waterstofchloride
B–P 3
Waterstofcyanide
B
Waterstofhalogeen
B–P 3
Waterstofselenide
B–P 3
Waterstofsulfide
B
X
Xyleen
A
Y
Yttrium
P3
Z
Zinkchloride
P3
Zinkchromaten
P3
Zinkoxide
P3
Zuren (geconcentreerd in rook) E–P 3
Zwavelchloride
B–P 3
Zwaveldioxide
E
Zwavelhexafluoride
Druklucht
Zwavelmonochloride
B–P 3
Zwaveltrioxide
P3
Zwavelverbindingen (brandend) E–P 3
Zwavelzuur
B–P 3

WAARSCHUWINGEN VOOR SELECTIE
NORTH ADEMHALINGSPRODUCTEN.

EN GEBRUIK VAN

Bij onjuiste maskerkeuze voor de verontreinigingsmiddelen en concentraties waarvoor bescherming benodigd is, of bij het niet
opvolgen van de North gebruiksaanwijzing en waarschuwingen, kan de drager van het masker risico lopen op ziekte, handicap of dood.
M.u.v. de Commander en Panorama mag geen enkele van de ademhalingsproducten uit deze brochure voor gritstralen gebruikt
worden.
Geen enkele van de ademhalingsproducten uit deze brochure mogen voor brandbluswerkzaamheden gebruikt worden.
Geen enkele van de ademhalingsproducten uit deze brochure mogen gebruikt worden:
• In een omgeving met een zuurstofgehalte lager dan 19.5%, m.u.v. het volgelaatsmasker 5400 volgens EN 14594.
• In een omgeving waarin de concentratie van de verontreinigingsmiddelen het maximum overschrijden voor dit type masker, zoals
aangegeven in de tabel normen en protectiefactoren. Let op dat nationale regelgeving de Nominale Protectie factor kan beinvloeden.
• In slecht geventileerde ruimten, of in kleine ruimten zoals tanks, tunnels, boten, tenzij de ruimte goed geventileerd is en de
concentratie verontreinigingsmiddelen bekend is en onder de maximale concentratie voor dit masker blijft.
• In omgevingen waar de concentratie van verontreinigingsmiddelen onbekend is, of direct levensgevaar opleveren, of de gif
concentratie direct levensgevaar oplevert, directe invloeden heeft op de gezondheid, of de ontsnapping uit de ruimte bemoeilijkt.
Gebruik uitsluitend filters uit ongeopende verpakkingen.
Gebruik geen filter voor de bescherming tegen:
• Verontreinigingsmiddelen anders dan aangegeven in de filter selectie tabel
• Gassen of dampen die temperatuur verhogende reacties in het filter veroorzaken

Gebruik geen masker dat niet eerst op pasvorm is getest op de gebruiker. Een pasvorm test dient bij een potentiële gebruiker
uitgevoerd te worden voordat hij/zij een masker mag gebruiken. Pasvorm test instructies zijn aangegeven in gebruiksaanwijzing die bij
de North pasvorm test geleverd wordt . Uitvoerige instructies voor het uitvoeren van periodieke pasvorm testen zijn opgenomen in de
gebruiksaanwijzing die bij elk masker geleverd worden om ervoor te zorgen dat het masker goed past en optimaal presteert.
Gebruik geen masker als de omstandigheden geen goede gelaatsafdichting toestaan. Voorbeelden van deze omstandigheden zijn:
Baardgroei, snor of bakkebaarden die tussen het masker en het gezicht komen
Het gebruik van brillen, ruimzichtbrillen of andere producten die het dragen van het masker belemmeren.
Het gebruik van hoofd of gelaatsbedekkingen die tussen het masker en het gezicht komen
Het ontbreken van tanden, gelaatsvervormingen of diepe wonden

•
•
•
•

Breng geen wijzigingen aan het North masker aan.
Gebruik geen persluchtsysteem indien er niet voldoende ademlucht volgens EN 139 aangeleverd kan worden. Gebruik geen North
persluchtaangedreven adembescherming zonder de North ademluchtslangen volgens EN 139.
Verlaat onmiddellijk de ruimte en verwijder het masker als:
Het ademen moeilijk wordt
Duizeligheid of ander lichamelijk ongemak optreedt
Als de gebruiker reuk of smaak wisselingen merkt
Het masker beschadigd is
De luchttoevoer faalt

•
•
•
•
•

Elk filter, indien juist geselecteerd en afgepast, zal de inademing van verontreinigingsmiddelen verkleinen maar niet volledig uitsluiten.
Indien er gewerkt wordt in omgevingen waarin kankerverwekkende stoffen gebruikt worden onder de toegestane limiet zal de
gebruiker betere bescherming hebben als er een verse lucht systeem wordt gebruikt.
Een filter biedt geen bescherming voor andere lichaamsdelen. Als er in de omgeving gassen of dampen of aerosolen aanwezig zijn die
de huid of de ogen kunnen irriteren of opgenomen kunnen worden door het lichaam door penetratie in de huid, kan het gebruik van
een volgelaatsmasker, speciale oogbescherming, hand- of lichaamsbescherming nodig zijn. Verwijs hiervoor naar de North brochures
voor handbescherming en beschermende kleding.
Voor meer informatie neem contact op met North customer service via telefoonnummer
0031-118656400 of met onze technische afdeling +31 (0) 77 320 3700.
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NEEM
CONTACT OP
MET NORTH
VOOR:
E U R O PA
NEDERLAND

ENGELAND

DUITSLAND

Anodeweg 1
4338 RA Middelburg
Nederland

Bramfelder Chaussee 41
D-22177, Hamburg
Duitsland

Tel: +31(0)118 656400
Fax: +31(0)118 627535

The Court Yard
Green Lane, Heywood
Lancashire OL10 2EX
Engeland
Tel: +44(0)170 669 3800
Fax: +44(0)170 669 3801

FRANCE

SCANDINAVIË

608 chemin de la Gypiére
84210 Pernes les Fontaines
France
Tel: +33(0) 4 90 51 78 49
Fax: +33(0) 4 90 51 78 50

Verktygsvägen 10
S-55302 Jönköping
Zweden
Tel: +46-(0)36377241
Fax: +46-(0)36377629

CANADA

USA

MONTREAL

CRANSTON: 1-800-430-4110

1-888-212-SAFE (7233)
10550 Parkway Blvd.
Anjou, Quebec
H1J 2K4
Tel: (514) 351-SAFE (7233)
Fax: (514) 355-SAFE (7233)

2000 Plainfield Pike
Cranston, Rhode Island
02921
Tel: (401) 943-4400
Fax: (401) 275-2618
Toll free fax: 1-800-572-6346

Tel:+49(0) 40611775-0
Fax:+49(0) 40611775-10

 Hoofdbescherming
 Oogbescherming
 Gelaatsbescherming
 Lashelmen en -schilden
 Gehoorbescherming
 Ademhalingsbescherming
 Handbescherming
 Kleding
 Eerste Hulp producten

INTERNATIONAL
LATIN AMERICA EXPORT
SALES DEPARTMENT

AUSTRALIE/NIEUW ZEELAND/VERE OOSTEN

10550 Parkway Blvd.
Anjou, Quebec
H1J 2K4
Tel: (514) 351-7233
Ext: Export Sales Dept.
Fax: (514) 355-7233

P.O. Box 1010
Moonee Ponds
Victoria 3039
Australia
Tel: 61-3-9337-9111
Fax: 61-3-9337-2808

CHINA

B-3, Bodaxing Industrial Zone,
NO.24, Kechuang Sanjie,
Economic- Technological
Department Area, Beijing, P.R.
China 100023
Phone 86-10-67892289/90
Fax 86-10-67892292

Ten gevolge van continue verbeteringen kunnen specificaties worden gewijzigd zonder
voorafgaand bericht. North Safety Products Europe B.V. heeft alles in het werk gesteld
om ervoor zorg te dragen dat afbeeldingen, omschrijvingen en overige informatie
accuraat is. Doch, wij zijn niet aansprakelijk voor enige onjuistheden.

 Verkeersveiligheidsproducten
 Signs and Lockout
 Valbeveiliging
 Cleanroom producten
 Veiligheidsschoenen
 Consumentenproducten

Uw leverancier:
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