
Nya AVIVA 50 halvmask för ett 
fi lter är det senaste framsteget 
inom halvmaskteknik från Scott 
Safety. AVIVA 50 halvmask har 
utformats med användarens 
komfort och skydd i åtanke och 
har innovativa designdetaljer 
såsom ansiktstrycktätning, en enkel 
mekanism för läckagekontroll och 
urholkning för skyddsglasögon. 
AVIVA 50 kan användas för en 
mängd olika tillämpningar inklusive 
vid sprutmålning, användning av 
kemikalier samt vid tillverkning. AVIVA 
50 kan användas för en mängd olika 
tillämpningar där användaren utsätts 
för partiklar tack vare Tornado PF251 
partikelfi lter.

• Halvmask för ett fi lter med Tornado PF251 partikelfi lter 

•  Ansiktstrycktätning som följer ansiktsrörelserna för bibehållet skydd

•  Enkel mekanism för läckagekontroll

• Urholkning för skyddsglasögon – utformad för bättre integrering med 
skyddsglasögon

•  Ökad taluppfattbarhet

•  Bekvämt, slitstarkt huvudband för att lätt kunna användas under hjälm 
eller mössa

•  READY-PAK-alternativ för ren förvaring och enkel transport

PRODUKTFÖRDELAR

AVIVA 50
HALVMASK FÖR ETT FILTER



AVIVA 50

Beställningsinformation
Beskrivning SMALL MEDIUM LARGE

AVIVA 50 halvmask (10) 8005011 8005012 8005013

AVIVA 50 READY-PAK FÖRVARINGSBOX

AVIVA 50 READY-PAK – PF251 med föravskiljare (10) 8005222 8005223 8005224
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HALVMASK FÖR ETT FILTER

Bekvämt anatomiskt 
format huvudband

Den unika tvådelade ansiktstrycktätningen anpassar sig efter 
ansiktsrörelserna för ökad komfort och passform

Kompatibel med PF251/2 partikelfi lter

Inbyggd röstpanel för ökad 
taluppfattbarhet

Urholkning för 
skyddsglasögon – för bättre 

integrering med glasögon

Kontrollknapp för korrekt passform. När 
användaren andas ut och samtidigt trycker 

på knappen blåses masken upp lätt så att 
användaren ser att passformen stämmer.Nedåtriktad 

utandningsventil 
förhindrar imma på 
skyddsglasögonen

Enkelt spänne baktill 
för okomplicerad på- 
och avtagning

PF251/2


