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Træbearbejdning og –behandling – beskytter mod støv, flyvende
partikler og stænk fra træbeskyttelsesmidler

Laboratoriearbejde – beskyttelse mod indtagelse og indånding
samt stænk og sprøjt mod øjne og ansigt

Fødevareproduktion – beskyttelse mod indånding af støv og
partikler samt stænk og sprøjt

Landbrugsområdet – beskyttelse ved spredning af kunstgødning,
skadedyrsbekæmpelse, høst og pakkearbejde 

Letvægts
turbodrevet
kombiværn 

Den nye Purelite Xstream er et uafhængigt, letvægts turbodrevet åndedrætsværn, som yder fuld
åndedrætsbeskyttelse mod støv, røg og partikler, kombineret med øjen- og ansigtsbeskyttelse mod
flyvende partikler samt stænk og sprøjt.

Det integrerede, genopladelige nikkel metal hydrid (NiMH) batteri leverer ren luft via 2 højeffektive P2
partikelfiltre i op til 8 timer ved konstant brug.

Det er ikke nødvendigt med separat øjen-, ansigts- og åndedrætsbeskyttelse – Purelite Xstream
indeholder disse værnemidler i én enkelt enhed, der er let at tage på, er helt fri for slanger og
ledninger og som kombinerer komfort og økonomi. 
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●   Certificering: Åndedrætsværn: TH2P BS EN
12941: 1999. Kun til brug mod faste partikler.
Øjenværn/ansigtsbeskyttelse: BS EN 166: 2002
optisk klasse 1; højhastighedspartikler –
medium energieffekt; væskedråber og –stænk.

●   Motor med lavt støjniveau yder en luftstrøm på
210 l/min ved fuldt opladet batteri og 150 l/min
ved advarsel om lavt batteri.

●   Letvægt 1.0 kg (nominel) med nemt justerbart
indtræk for tilpasning til forskellige
hovedstørrelser og for anvendelse over/uden på
beskyttelsestøj og –hætter.

●   Polykarbonat ansigtsskærm med elastisk
ansigtstætning af nylon. Der kan leveres tonede
og klare dækruder.

●   Tænd-sluk knap kan let betjenes med
behandsket hånd.

●   Højeffekt P2-filter med APF (Assigned Protection
Factor, på dansk: vejledende beskyttelsesfaktor)
på 20. 

Manufactured to 
EEC PPE Directives BS EN ISO 9001:2000

Certificate No. FM24857

R
EG IST ERED

●   Luftstrømsindikator til kontrol af batteri,
filterydelse og –tilstand

●   Bred vifte af anvendelsesområder, deriblandt
træbearbejdning, keramik, diverse håndværk,
bygningsvedligeholdelse, fødevareproduktion
og –bearbejdning, opsætning og tilpasning af
isolering, tandlægelaboratorier,
gartneriarbejde og mange flere. 

INTEGRERET ØJEN-,
ANSIGTS- OG
ÅNDEDRÆTSVÆRN, SOM
ER LETTERE OG MERE
KOMFORTABEL AT
ANVENDE GENNEM EN HEL
ARBEJDSDAG 

P2 partikelfiltre

Polykarbonat ansigtsskærm

Tænd-sluk kontakt 

Ventilator/motor

8 timers batteri

Pande-hovedskjold

Justeringsknap

Ventileret elastisk
ansigtstætning

Slids til montering af
høreværn (valgfrit)
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