
 Półmaska płaska, średniej klasy ochrony FFP2 NR, 
stanowi kompletny sprzęt ochrony układu oddechowego 
 Półmaska chroni układ oddechowy przed: 
- szkodliwymi aerozolami zawierającymi cząstki stałe (pył 
PM2.5, PM10, PM4.0, dym) i cząstki cieczy (mgła) 
- parami i gazami występującymi w smogu poniżej wartości 
Najwyższego Dopuszczalnego Stężenia (NDS) 

   Wykrój półmaski składa się z trzech 
zasadniczych warstw: zewnętrznej, środkowej i 
wewnętrznej.  
   Zewnętrzna warstwa posiada wzór naniesiony za 
pomocą farby fluorescencyjnej metodą sitodruku, w 
postaci nieregularnie rozmieszczonych kształtów (max 
30% powierzchni łącznej całości). Farba fluorescencyjna 
pochłania część widma promieniowania widzialnego, 
emitując przy tym promieniowanie o długości fali 
dłuższej od długości fali promieniowania pochłanianego. 

    Warstwa środkowa to warstwa filtracyjna z włókna 
polipropylenowego o łącznej masie powierzchniowej 150 
g/m2. Włóknina zawiera w strukturze sorbent węglowy w 
ilości nie większej niż 210 g łącznie na wszystkie 
zastosowane warstwy.  

PÓŁMASKA DO OCHRONY 

PRZED SMOGIEM 

Włóknina filtrująca z węglem a) AG PLEICH, b) bez dodatku 

   Warstwa środkowa charakteryzuje się bardzo dobrymi 
parametrami filtracyjnymi i użytkowymi na poziomie 
bardzo dobrej drugiej klasy ochrony (FFP2) (wartość dla 
aerozolu mgły oleju parafinowego wynosiła 1,06 % przy 
oporach przepływu powietrza na poziomie 124 Pa oraz 
czasem ochronnego działania wobec toluenu i dwutlenku 
siarki powyżej 7 godzin).  

Zestawienie wartości podstawowych parametrów ochronnych  

Skutki zdrowotne narażenia na smog 
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   Warstwę wewnętrzną stanowi włóknina o 
wytrzymałości mechanicznej co najmniej 40 N. Włóknina 
może być wykonana techniką spun-bond, techniką 
igłowania mechanicznego lub igłowania wodnego. 
Warstwy zewnętrzna i wewnętrzna osłaniają warstwę 
środkową przed uszkodzeniem mechanicznym. 

Czas ochronnego działania wobec a) toluenu b) dwutlenku siarki 
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