Productsheet

Prymaxx®

VLUCHTMASKER

PX VL60

- Algemeen
Elke brand begint klein. Vuur grijpt razend snel om zich heen. Dat gaat gepaard met een nog snellere ontwikkeling van
warmte en rook. Vluchtwegen staan vaak goed aangegeven echter staan deze in een mum van tijd vol met warme
benauwender rook. Daar moet u doorheen! Om u de tijd te geven om veilig een weg naar buiten te zoeken is het
Prymaxx vluchtmasker een uitkomst zodat u voldoende tijd heeft om veilig naar buiten te gaan.
- PRYMAXX vluchtmasker
Het PRYMAXX vluchtmasker is ontwikkeld om snel op te kunnen zetten (zelfs voor brildragers) en veilig ademend de
snelste vluchtweg te zoeken
- Bescherming
Het vluchtmasker beschermd tegen:
vlammen, hitte en tot maximaal 60 minuten tegen giftige gassen en rook zolang er zuurstof aanwezig is.
Koolmonoxide vergiftiging (CO)
Waterstofcyanide (HCN)
Waterstofchloride (HCL)
Propanal (Arcolein)
en giftige rook.
Uitadem weerstand: <300Pa
Inadem weerstand: <800Pa
Geschikt voor volwassenen
- Uitvoering
Vacuüm verpakt in een plastic houder. Houdbaar tot de datum op de verpakking. Na opening van de vacuüm verpakking
altijd vervangen.
- Functiebeschrijving
Nadat het masker is opgezet wordt bij inademing de ademlucht gefilterd zodat er maximaal 60 minuten doorgeademd
kan worden. Tevens beschermd de kap tegen hitte.
- Werking
Het filter bevat 2 soorten chemicaliën die de lucht reinigen.
Als eerste Hopcalite. Dit is een mix van kopen en mangaanoxides die gebruikt worden als katalysator om de lucht van
koolmonoxide om te zetten in kooldioxide bij blootstelling van zuurstof die in de lucht voorkomt.
De tweede is een droogmiddel. Dit is een hygroscopische stof die efficiënt de uitademing waterdamp absorbeert
waardoor de lucht gedroogd en gezuiverd wordt.
Beide chemicaliën houden koolmonoxide en andere giftige dampen tegen welke door vuur ontstaan.
- Toepassingen
Woningen, kantoorgebouwen, industriële, openbare en commerciële complexen.
- Gebruik
1 open de box aan de bovenkant
2 trek de vacuüm zak open
3 TREK het koord geheel los!
De 2 doppen moeten eruit!
4 trek het masker over uw hoofd
5 trek de rode lip aan
6 blijf rustig ademen en zoek een uitweg
- Opslaan
Zodat de verpakking en/ of het masker geen schade kunnen oplopen.
- Onderhoud / service
Er is geen onderhoud vereist. Let goed op de datum waarna het masker vervangen dient te worden. Het rvs koolstoffilter
verouderd zodra het met lucht in contact komt.
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-WAARSCHUWING
Bij brand verminderd het zuurstof gehalte snel. Zelfs een vluchtmasker helpt na verloop van tijd niet. Zorg daarom dat je
zo snel mogelijk in veiligheid komt.
Gebruik het VLUCHTmasker uitsluitend in noodsituaties om zo snel als mogelijk te vluchten naar een veilige omgeving.
NIET anders gebruiken! Dus NOOIT om bij de brand te blijven of naar de brand toe te gaan!
- Levereenheden
Per stuk.
Per doos van 20 stuks.

- Specificaties
Leverancier
Soort
Type
Inhoud
Filter
Gebruikduur
Bruto gewicht
Afmeting box
Kleur
Goedkeuring

PX VL60
Prymaxx Europe B.V.
Vluchtmasker met RVS Carbon filter
Met volle kap
In plastic box/houder 1x vluchtmasker
Hopcalite en koolstof
maximaal 60 minuten.
800 gram
190x140x111mm (h x b x d)
Orange (houder) Zilverkleurig (kap)
CE: EN403:2004

- Toelating
CE: EN403:2004
GA209-1999 Ministery of Public Security

Leverancier:
Prymaxx Europe B.V.
Houwbeekhof 22
7544SH Enschede
www.prymaxx.eu
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