
Firma OXYLINE specjalizuje się w produkcji środków ochrony dróg oddechowych. Wszystkie nasze produkty 
wytwarzane są przy użyciu materiałów najwyższej jakości i najnowocześniejszych technologii.

Nie daj się wkurzyć

Katalog produktów

Ochrona dróg 
oddechowych



X 100  FFP1 NR D X 110  FFP1 NR D

X 100 V  FFP1 NR D X 110 V  FFP1 NR D

Półmaska wyposażona w przesuwną taśmę nagłowia. 

Półmaska z zaworem wydechowym. Półmaska z zaworem wydechowym, wyposażona 
w przesuwną taśmę nagłowia.

Półmaski klasy FFP1 przeznaczone są do ochrony 
układu oddechowego przed szkodliwym 
działaniem pyłów, aerozoli cząstek stałych oraz 
aerozoli ciekłych, o ile stężenie fazy rozproszonej 
aerozolu nie przekracza 4x NDS

Przykładowe zastosowanie: 
pyły nietoksyczne, przemysł spożywczy, 
przemysł rolniczy, zastosowanie 
w kamieniołomach, cementowniach, przemyśle 
drzewnym przy obróbce drewna miękkiego 
(iglaste), a szczególnie zaś do takich pyłów jak 
węglan wapnia, grafit naturalny i syntetyczny, 
gips, kreda, cement, tynk, marmur, tlenek 
cynku, pyłki roślinne, celuloza, siarka, 
bawełna, opiłki metali żelaznych , pył węglowy 
zawierający poniżej 10% wolnej krzemionki.

FFP1PÓŁMASKI 
KLASY 

Półmaska podstawowa, bez wyposażenia dodatkowego.

Półmaski bez zaworu przeznaczone są głównie do prac nie wymagających dużego wysiłku fizycznego.

Zawór wydechowy 
pozwalający skutecznie 
i szybko pozbyć się dwutlenku 
węgla i pary wodnej spod 
maski. Pozwala na pracę 
o dużym wysiłku fizycznym.

Przesuwna taśma nagłowia, która umożliwia 
dopasowanie długości górnej i dolnej taśmy do 
indywidualnych potrzeb pracownika. Przesuwna 
taśma daje możliwość zawieszenia półmaski na 
szyi tak aby półmaska nie przeszkadzała i była 
łatwa do natychmiastowego założenia.

Rozłączna taśma nagłowia 
umożliwia założenie 
półmaski (zapięcie taśmy) 
dla pracownika ubranego 
np. w przyłbicę spawalniczą.

Elementy opcjonalnego wyposażenia półmasek

Bardzo wytrzymała konstrukcja  
i anatomiczne ukształtowanie 
dopasowujące się do większości 
kształtów twarzy.

Elastyczny zacisk pozwalający 
na doszczelnienie nosa.

Najwyższej jakości wewnętrzna 
warstwa filtracyjna zapewniająca 
maksymalną skuteczność przy 
niskich oporach oddychania.

Ochronna włóknina, stykająca 
się z twarzą, nie powodująca 
podrażnień i uczuleń, zapewniająca 
duży komfort użytkowania.

Pianka 
uszczelniająca

Podstawowe właściwości wszystkich półmasek filtracyjnych firmy OXYLINE

Chłonne uszczelnienie, które dodatkowo 
uszczelnia półmaskę i wchłania pot, tak aby 
maksymalnie poprawić komfort użytkowania 
półmaski w szczególnie trudnych warunkach 
pracy np. wysoka temperatura, wysoka 
wilgotność, ciężka i wyczerpująca praca.

CZASZOWEPÓŁMASKI 

Półmaski nie dostarczają tlenu. Nie stosować w warunkach niedoboru tlenu (poniżej 17%). Nie chronią przed zanieczyszczeniami w postaci: par gazów substancji 
szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych dla życia. Nie używać podczas gaszenia pożaru. Półmaski mogą nie zapewnić wymaganej szczelności jeżeli będą 
noszone na twarzy nieogolonej lub brodatej.

UWAGA!
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X 200  FFP2 NR D X 210  FFP2 NR D

X 200 V  FFP2 NR D X 210 V  FFP2 NR D

X 210 SV  FFP2 NR D

X 310 SV  FFP3 NR D X 320 SV  FFP3 NR D

X 220 SV  FFP2 NR D

Półmaska z zaworem wydechowym. Półmaska z zaworem wydechowym, wyposażona 
w przesuwną taśmę nagłowia.

Półmaska wyposażona w przesuwną taśmę nagłowia. Półmaska podstawowa, bez wyposażenia dodatkowego.

Półmaski bez zaworu przeznaczone są głównie do prac nie wymagających dużego wysiłku fizycznego.

FFP2PÓŁMASKI 
KLASY 

Półmaska z zaworem wydechowym, wyposażona 
w przesuwną taśmę nagłowia i chłonne 

uszczelnienie.
Półmaska z zaworem wydechowym, wyposażona w przesuwną 

i rozłączną taśmę nagłowia i chłonne uszczelnienie.

Półmaski klasy FFP2 przeznaczone są do ochrony 
układu oddechowego przed szkodliwym działaniem 
pyłów, aerozoli cząstek stałych oraz aerozoli 
ciekłych, o ile stężenie fazy rozproszonej aerozolu 
nie przekracza 10x NDS

Przykładowe zastosowanie:
średnio toksyczne cząstki stałe, pyły azbestu, 
miedzi, baru, tytanu, wanadu, chromu, manganu, 
pyły drewna twardego, pył węglowy zawierający 
wolną krzemionkę powyżej 10%, włókno 
szklane, przemysł górniczy, chemiczny, hutniczy, 
farmaceutyczny, przy obróbce drewna twardego, 
spawanie, lutowanie, pyły respirabilne.

Półmaska z zaworem wydechowym, 
wyposażona w przesuwną taśmę nagłowia oraz 

chłonne uszczelnienie.
Półmaska z zaworem wydechowym, wyposażona w przesuwną 

i rozłączną taśmę nagłowia oraz chłonne uszczelnienie.

FFP3PÓŁMASKI 
KLASY 

Półmaski klasy FFP3 przeznaczone są do ochrony 
układu oddechowego przed szkodliwym działaniem 
pyłów, aerozoli cząstek stałych oraz aerozoli ciekłych, 
o ile stężenie fazy rozproszonej aerozolu nie 
przekracza 30x NDS

Przykładowe zastosowanie: 
duże stężenie pyłów respirabilnych, spawanie 
i lutowanie, chroni np. przed pyłami zawierającymi: 
beryl, antymon, arsen, kadm, kobalt, nikiel, rad, 
strychninę, cząstki radioaktywne, azbest, włókno 
szklane, w przemyśle farmaceutycznym.



XC 100  FFP1 R D XC 110  FFP1 R D

XC 100 V  FFP1 R D XC 110 V  FFP1 R D

Wyposażona w przesuwną taśmę nagłowia. 

Z zaworem wydechowym. Z zaworem wydechowym i przesuwną taśmą nagłowia.

 Półmaski klasy FFP1 przeznaczone są do 
ochrony układu oddechowego przed szkodliwym 
działaniem pyłów cząstek stałych i ciekłych, o ile 
ich stężenie nie przekracza 4×NDS.

Przykładowe zastosowanie: 
pyły nietoksyczne, przemysł spożywczy, rolniczy, 
drzewny, kamieniołomy, cementownie. 
Szczególnie do pyłów: węglan wapnia, grafit, 
gips, kreda, cement, tynk, marmur, tlenek cynku, 
pyłki roślinne, celuloza, siarka, bawełna, opiłki 
metali żelaznych , pył węglowy zawierający 
poniżej 10% wolnej krzemionki.

Warstwa węgla aktywnego  chroni układ 
oddechowy przed jednoczesnym drażniącym 
działaniem aerozoli i par substancji organicznych 
o koncentracji niższej niż ustalone dla nich 
Najwyższe Dopuszczalne Stężenie (NDS).

Przykładowe zastosowanie:
sortowanie odpadów, produkcja akumulatorów, 
malowanie i dekoracja wnętrz, oczyszczalnie 
ścieków, spawalnictwo.

FFP1PÓŁMASKI 
KLASY 

Bez wyposażenia dodatkowego.

Półmaski bez zaworu przeznaczone są głównie do prac nie wymagających dużego wysiłku fizycznego.

CZASZOWE Z WARSTWĄ WĘGLA 
AKTYWNEGO 

PÓŁMASKI 

XC 200  FFP2 R D XC 210  FFP2 R D

XC 200 V  FFP2 R D XC 210 V  FFP2 R D

Z zaworem wydechowym.

Wyposażona w przesuwną taśmę nagłowia. Bez wyposażenia dodatkowego.

Półmaski bez zaworu przeznaczone są głównie do prac nie wymagających dużego wysiłku fizycznego.

FFP2PÓŁMASKI 
KLASY 

 Półmaski klasy FFP2 przeznaczone są do 
ochrony układu oddechowego przed szkodliwym 
działaniem pyłów cząstek stałych i ciekłych, o ile 
ich stężenie nie przekracza 10×NDS.

Przykładowe zastosowanie:
średnio toksyczne cząstki stałe, pyły azbestu, 
miedzi, baru, tytanu, wanadu, chromu, manganu, 
pyły drewna twardego, pył węglowy zawierający 
wolną krzemionkę powyżej 10%, włókno 
szklane, przemysł górniczy, chemiczny, hutniczy, 
farmaceutyczny, przy obróbce drewna twardego, 
spawanie, lutowanie, pyły respirabilne.

Z zaworem wydechowym i przesuwną taśmą nagłowia.

Warstwa węgla aktywnego  chroni układ oddechowy 
przed jednoczesnym drażniącym działaniem aerozoli 
i par substancji organicznych o koncentracji niższej 
niż ustalone dla nich Najwyższe Dopuszczalne 
Stężenie (NDS).

Przykładowe zastosowanie:
sortowanie odpadów, produkcja akumulatorów, 
malowanie i dekoracja wnętrz, oczyszczalnie 
ścieków, spawalnictwo.
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Półmaski klasy FFP1 przeznaczone są do ochrony układu oddechowego przed 
szkodliwym działaniem pyłów, aerozoli cząstek stałych oraz aerozoli ciekłych, 
o ile stężenie fazy rozproszonej aerozolu nie przekracza 4x NDS

Przykładowe zastosowanie: 
pyły nietoksyczne, przemysł spożywczy, przemysł rolniczy, zastosowanie 
w kamieniołomach, cementowniach, przemyśle drzewnym przy obróbce 
drewna miękkiego (iglaste), a szczególnie zaś do takich pyłów jak węglan 
wapnia, grafit naturalny i syntetyczny, gips, kreda, cement, tynk, marmur, 
tlenek cynku, pyłki roślinne, celuloza, siarka, bawełna, opiłki metali 
żelaznych , pył węglowy zawierający poniżej 10% wolnej krzemionki.

FFP1PÓŁMASKI 
KLASY 

FFP2
Półmaski klasy FFP2 przeznaczone są do ochrony układu oddechowego przed 
szkodliwym działaniem pyłów, aerozoli cząstek stałych oraz aerozoli ciekłych, 
o ile stężenie fazy rozproszonej aerozolu nie przekracza 10x NDS

Przykładowe zastosowanie:
średnio toksyczne cząstki stałe, pyły azbestu, miedzi, baru, tytanu, wanadu, 
chromu, manganu, pyły drewna twardego, pył węglowy zawierający wolną 
krzemionkę powyżej 10%, włókno szklane, przemysł górniczy, chemiczny, 
hutniczy, farmaceutyczny, przy obróbce drewna twardego, spawanie, 
lutowanie, pyły respirabilne.

FFP3
Półmaski klasy FFP3 przeznaczone są do ochrony układu oddechowego przed 
szkodliwym działaniem pyłów, aerozoli cząstek stałych oraz aerozoli ciekłych, 
o ile stężenie fazy rozproszonej aerozolu nie przekracza 30x NDS

Przykładowe zastosowanie: 
duże stężenie pyłów respirabilnych, spawanie i lutowanie, chroni np. przed 
pyłami zawierającymi: beryl, antymon, arsen, kadm, kobalt, nikiel, rad, 
strychninę, cząstki radioaktywne, azbest, włókno szklane, w przemyśle 
farmaceutycznym.

PÓŁMASKI 
KLASY 

PÓŁMASKI 
KLASY 

PŁASKIEPÓŁMASKI SKŁADANE 

XF 110 V  FFP1 NR D

XF 210 V  FFP1 NR D

XF 310 V  FFP1 NR D

Półmaski PŁASKIE-SKŁADANE, kiedy nie są używane, zajmują mało miejsca 
i można je wygodnie nosić przy sobie.
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PRZECIWGAZOWEPÓŁMASKI EN 140

EN 136

Pólmaska wykonana z silikonu 
o bardzo wysokiej odporności, 
łatwo dopasowuje się do twarzy 
użytkownika, nie powoduje 
podrażnień ani odparzeń. 
Doskonałe doszczelnienie 
i  delikatność w dotyku 
zapewnia wyjątkowy komfort 
i bezpieczeństwo użytkowania

Pólmaska wykonana z delikatnej, 
termoplastycznej gumy, łatwo 
dopasowującej się do twarzy 
użytkownika i nie powodującej 
podrażnień ani odparzeń. 
Doskonałe doszczelnienie 
i  delikatność w dotyku 
zapewnia wyjątkowy komfort 
i bezpieczeństwo użytkowania.

Cechy półmasek serii 756:
• dwufiltrowy korpus zapewnia niskie opory 

oddychania i dobrą widoczność podczas pracy
• regulowana długość obu taśm nagłowia
• łatwo mocowalna, rozpinana dolna taśma nagłowia
• górna taśma w formie kołyski dla wygody noszenia 

i zakładania
• łatwa w demontażu do mycia i dezynfekcji
• dostępne części zapasowe

• 2 wersje wykonania części zewenętrznej: silikon i naturalna guma
• część wewnętrzna twarzowa wykonana z miękkiej, naturalnej gumy
• panoramiczny, odporny na zadrapania i uderzenia poliwęglanowy wizjer
• 5-cio punktowe, regulowane nagłowie ułatwia dopasowanie i zwiększa 

komfort użytkowania
• uniwersalny gwint na pojedyńcze filtry i pochłaniacze zgodny z normą  

EN 148/1
• pełny zestaw kombinacji pochłaniaczy Klasy 2 i filtrów P3
• możliwość wymiany serwisowej elementów maski
• dostępna ochronna folia na wizjer

• część zewenętrzna wykonana z silikonu
• część wewnętrzna twarzowa wykonana z miękkiej, naturalnej gumy
• panoramiczny, odporny na zadrapania i uderzenia poliwęglanowy 

wizjer
• 5-cio punktowe, regulowane nagłowie ułatwia dopasowanie 

i zwiększa komfort użytkowania
• dwufiltrowy korpus zapewnia niskie opory oddychania i dobrą 

widoczność podczas pracy
• możliwość wymiany serwisowej elementów maski
• dostępna ochronna folia na wizjer
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PÓŁMASKA 756-RPÓŁMASKA 756-S silikon

MASKA 731 silikon MASKA 732 silikonMASKA 731 guma

PRZECIWGAZOWEMASKI PEŁNOTWARZOWE



725 755/756FILTRY DO MASEK TYPU 731 DO MASEK TYPU 756 i 732 FILTRY 

FILTRY DO MASEK PRZECIWGAZOWYCH
EN 143
EN 14387:2004

Oznaczenia kolorystyczne filtrów

Opary organiczne, rozpuszczalniki o punkcie wrzenia > 65°C

Gazy i pary nieorganiczne (chlor, siarkowodór, cyjanowodór)

Dwutlenek siarki

Amoniak i organiczne pochodne amoniaku
Cząstki (pyły i aerozole)
Pary rtęci

A

B

E

K

P

Hg-P3

A2

A2 B2

B2 E2

A2 B2  
E2 K2

K2

Gazy

A2 P3

A2 B2 E2 
K2 HgP3

B2 E2 P3

A2 B2 E2 
K2 P3

Mieszane

Specjalne

P3

Pyły, aerozole

A1/A2

B1 E1

A1 B1  
E1 K1

K1

Gazy
A1 P3 / 
A2 P3

A1 B1 E1 
K1 HgP3

B1 E1 P3

A1 B1 E1 
K1 P3

Mieszane

Specjalne

P3

Pyły, aerozole

Klasa 1: niska wydajność, maks. koncentracja gazu: 1000 ppm (0,1 %)
Klasa 2: średnia wydajność, maks. koncentracja gazu: 5.000 ppm (0,5 %)

Filtry Specjalne: Hg-P3: maksymalny dozwolony czas użycia filtra rtęci Hg-P3 to 50 godzin.

Kategorie filtrów gazowych wg EN 14387:2004

Klasa P3: wysoka wydajność (przeciw cząstkom stałym i płynnym również cząstkom 
radioaktywnym i mikroorganizmom.

Wydajność filtrów cząstek wg EN 143

PRODUKT
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A Aceton 67-64-1 AX

Aldehyd benzoesowy 100-52-7 A

Aldehyd glutarowy 111-30-8 AP3

Alkohol Allilowy 107-18-6 A

Alkohol amylowy 71-41-0 A

Alkohol propylowy 71-23-8 AP3

Aluminium 7429-90-5 P3

A-metylostyren 98-83-9 AP3

Amoniak 7664-41-7 K

Anilina 62-53-3 A

Anizydyna 90-04-0 AP3

Antymon 7440-36-0 P3

Arsen 7440-38-2 P3

Asfalt 9072-35-9 AP3

Azbest 12001-29-5 P3

B Bar 7440-39-3 P3

Benzen 71-43-2 A

Benzen alkoholowy 100-51-6 A

1,4-Benzochinon 106-51-4 AP3

Benzofenon 119-61-9 AP3

Benzyna 86290-81-5 A

Bifenyl 92-52-4 AP3

Brom 7726-95-6 BP3

Bromian potasu 7758-01-2 P3

Bromoform 75-25-2 A

Bromometan 74-83-9  AX

Bromowodór 10035-10-6 EP3

1,3-Butadien 106-99-0 AX

Butan 106-97-8 AX

Butanon 78-93-3 A

 C Celuloza 9004-34-6 P3

Cement P3

Chlor 7782-50-5 B

Chlorek amonu 12125-02-9 K

Chlorek benzylu 100-44-7 AP3

Chlorek bezoilu 98-88-4 A

Chlorek glinu 7446-70-0 BP3

SUBSTANCJA CAS NR FILTR SUBSTANCJA CAS NR FILTR SUBSTANCJA CAS NR FILTR SUBSTANCJA CAS NR FILTR SUBSTANCJA CAS NR FILTR

Chlorek tionylu 7719-09-7 EP3

Chlorek  
toluenosulfonylu

98-59-9 EP3

2-Chloroacetofenon 532-27-4 A

Chlorobenzen 108-90-7 A

Chloroethanol 2 107-07-3 A

Chloroform 67-66-3 AX

Chlorowodór 7647-01-0 EP3

Chromian chromu 24613-89-6 P3

Chromian cynku 13530-65-9 P3

Chromian ołowiu 7758-97-6 P3

Chromian pyłu i metalu P3

Chromian strontu 7789-06-2 P3

Chromian wapnia 13765-19-0 P3

Cycloheksan 110-82-7 A

Cycloheksan 108-94-1 A

Cyjanamid wapnia 156-62-7 P3

Cyjanek potasu 151-50-8 P3

Cyjanek sodu 143-33-9 P3

Cyjanek wapnia 592-01-8 P3

Cyjanowodór 74-90-8 BP3

Cykloheksanol 108-93-0 A

Cykloheksen 110-83-8 A

Cykloheksyloamina 108-91-8 A

Cyna 7440-31-5 AP3

Czarny węgiel 1333-86-4 P3

D Dibutyloamina 111-92-2 A

1,2-Dichlorobenzen 95-50-1  AP3

1,4-Dichlorobenzen 106-46-7 AP3

1,2-Dichloropropan 78-87-5 A

Dicyklopentadien 77-73-6 AP3

Dietanoloamina 111-42-2 AP3

2-Dietyloaminoetanol 100-37-8 A

Dimetyloamina 124-40-3 K

Dinitrobenzen 528-29-0 AP3

Ditlenek krzemu 7631-86-9 P3

Dwusiarczek węgla 75-15-0 A

Dwutlenek siarki 7446-09-5 E

E Etanoloamina 141-43-5 A

Etanoloamina 141-43-5 A

Eter diizopropylowy 108-20-3 A

Eter naftowy 8032-32-4 A

Etyloamina 75-04-7 K

Etylobenzen 100-41-4 A

Etyn (Acetylen) 74-86-2 Zew. 
dopr. 
pow.

F Fenol 108-95-2 AP3

Fluorowodór 7664-39-3 EP3

G Gliceryna 56-81-5 P3

Glikol etylenowy 107-21-1 AP3

Glikol propylenowy 57-55-6 P3

H Heksachloroetan 67-72-1 AP3

Heksan 110-54-3 A

Heksogen 121-82-4 P3

I Izobutanol 78-83-1 A

Izopropanol 67-63-0 A

Izopropyloamina 75-31-0 K

K Kamfora 76-22-2 AP3

Kaprolaktam 105-60-2 AP3

Keton dietylowy 96-22-0 A

Kobalt 7440-48-4 P3

Kobalt metal P3

Krezol 95-48-7 AP3

Kriolit P3

Krzem 7440-21-3 P3

Krzemian wapnia 1344-95-2 P3

Krzemionka biała 7631-86-9 P3

Ksylen 1330-20-7 A

Kwas solny 7647-01-0 E

Kwas akrylowy 79-10-7 A

Kwas azotowy 7697-37-2 EP3

Kwas benzoesowy 65-85-0 P3

Kwas bromowodorowy 10035-10-6 BP3

Kwas octowy 64-19-7 A-P3

Kwas pikrynowy 88-89-1 P3

Kwas siarkowy 7664-93-9 EP3

Kwas szczawiowy 144-62-7 AP3

L Legionella  
pneumophila

P3

M Metyloamina 74-89-5 K

Metylocykloheksan 108-87-2 A

Metyloetyloketonina 78-93-3 A

Mocznik 57-13-6 KP3

N Nafta 8008-20-6 A

Naftalen 91-20-3 AP3

n-butyloamina 109-73-9 K

n-Heptan 142-82-5 A

Nikiel 7440-02-0 P3

O o-Chlorobenzylidenom-
alononitryl

2698-41-1 AP3

o-Chlorotoluen 95-49-8 A

Octan amylu 628-63-7 A-P3

Octan butylowy 142-96-1 A

Octan etylu 141-78-6 A

Octan propylu 109-60-4 A

Octan winylu 108-05-4 A

Olej opałowy AP3

Olej terpentynowy 8006-64-2 AP3

Ołów 7439-92-1 P3

Ozon 10028-15-6 A

P Paliwo Diesel 68334-30-5 AP3

p-Benzochinon 106-51-4 AP3

Pentachlorek fosforu 10026-13-8 EP3

1-Pentanol 71-41-0 A

Phenyl ether-bi-phenyl 
eutectic

8004-13-5 AP3

Pirydyna 110-86-1 A

Podchloryn sodu 7681-52-9 EP3

Poli(tlenek etylenu) 25322-68-3 P3

Polichlorowane bifenyle 1336-36-3 AP3

Pył bawełniany P3

Pył z włókna szklanego P3

R Rod proszek 7440-16-6 P3

Rozpuszczalne sole 
aluminium

91728-14-2 P3

Rtęć 7747-41-8 HgP3

S Sacharoza 57-50-1 P3

SARS P3

Siarczan baru 7727-43-7 P3

Siarczan wapnia 10101-41-4 P3

Skrobia 9057-07-2 P3

Smoła pogazowa 65996-93-2 AP3

Spirytus mineralny 64475-85-0 A

Spirytus mineralny 64475-85-0 A

Srebro, metal 97161-97-2 P3

Strychnina 57-24-9 P3

Styren 100-42-5 A

T Talk 14807-96-6 P3

Tlenek aluminium 1344-28-1 P3

Tlenek cynku pył 1314-13-2 P3

Tlenek żelaza 1332-37-2 P3

Toluen 108-88-3 A

1,2,4-Trichlorobenzen 120-82-1 AP3

Trichloroeten 79-01-6 A

Trichloronaphthalen 1321-65-9 A

Trietyloamina 121-44-8 A

Trimetyloamina 121-44-8 K

2,4,6 -Trinitrotoluen 118-96-7 AP3

Tritlenek diboru 1303-86-2 P3

W Węglan magnezu 546-93-0 P3

Węglan wapnia 471-34-1 P3

Wielopierścieniowe 
węglowodory 
aromatyczne

AP3

Włókno szklane P3

Wodorosiarczan sodu 7631-90-5 EP3

Wodorotlenek Sodu 7664-93-9 P3

Wodorowęglan sodu 144-55-8 P3

Wolfram 7440-33-7 P3

Z Ziemia okrzemkowa 91053-39-3 P3

Żel krzemionkowy P3

Tabela pomocnicza doboru filtrów i pochłaniaczy do masek i półmasek serii 731, 732 , 756



Aerozole – Są to dwufazowe układy: 
ciało stałe – gaz lub ciecz – gaz, w których fazą 
rozpraszającą (gazową) jest powietrze

Pyły – Jest to zawiesina drobnych cząstek 
stałych w powietrzu

SŁOWNICZEK pojęć i oznaczeń używanych przy opisach półmasek

NDS – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie – stężenie substancji;  
średnie ważone, którego oddziaływanie na pracownika w ciągu 
8-godzinnego dobowego i 42-godzinnego tygodniowego wymiaru 
czasu pracy przez okres jego aktywności zawodowej nie powinno 
spowodować ujemnych zmian w jego stanie zdrowia oraz w jego 
przyszłych pokoleniach

D – Badanie pyłem dolomitowym

NR – Półmaska jednokrotnego 
użytku

R – Półmaska wielokrotnego użytku

Oxyline Sp. z o. o.
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 23, Polska
tel. (+48) 42 215 10 68, (+48) 697 513 266, 
fax (+48) 42 203 203 1
e-mail: oxyline@oxyline.eu        www.oxyline.eu

Dystrybutor

Zestawienie cech półmasek przeciwpyłowych
Konstrukcja 
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X 100

FFP1

= = =

< 20% < 210 Pa 4×NDS

X 110 = = = =

X 100 V = = = =

X 110 V = = = = =

XF 110 V = = = = =

XC 100 = = = =

XC 110 = = = = =

XC 100 V = = = = =

XC 110 V = = = = = =

X 200

FFP2

= = =

< 6% < 240 Pa 10×NDS

X 210 = = = =

X 200 V = = = =

X 210 V = = = = =

X 210 SV = = = = = =

X 220 SV = = = = = = =

XF 210 V = = = = =

XC 200 = = = =

XC 210 = = = = =

XC 200 V = = = = =

XC 210 V = = = = = =

X 310 SV
FFP3

= = = = = =

< 1% < 300 Pa 30×NDSX 320 SV = = = = = = =

XF 310 SV = = = = = =

Wszystkie PÓŁMASKI CZASZOWE, oferujemy również w TYPIE R – wielokrotnego użytku. 


