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Maska OCHRONNA, antysmogowa
Filtr N99 carbon PM 2,5- dark
Cena

79,00 zł

Cena poprzednia

129,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

3 dni

Opis produktu

MASKI ANTYSMOGOWE, ANTYWIRUSOWE z
filtrem N99 Active Carbon
Od 4 lat w ofercie!
Maska bardzo dobrze izoluje pyły i kurz. Zaawansowany filtr N99 nie przepuszcza pyłów PM 10 ani niezwykle groźnych PM 2,5
. Maska jest pyłoszczelna. Jej budowa pozwala na wygodne użytkowanie, które nie przeszkadza w codziennych czynnościach.
Idealnie sprawdza się na spacery lub aktywność fizyczną w miejscach, gdzie powietrze jest zanieczyszczone. Maska posiada
jednokierunkowy zawór, który pozwala wylatywać dwutlenkowi węgla, który wydychamy oraz transportuje wydychaną parę
wodną na zewnątrz maski. Nie przepuszcza powietrza do środka. Wdychane powietrze jest przefiltrowane.
Maseczka jest szczelna, dokładnie przylega do twarzy co jest niezwykle ważne. Składa się z dwóch warstw tkaniny 100 %
bawełna plus filtr zamocowany zaworkiem.
Maskę po zdemontowaniu filtra można wyprać, natomiast w całośći , z filtrem po każdym użyciu należy zdezynfekować
preparatem na bazie alkoholu z zewnątrz, oraz od wewnątrz i pozostawić do wyschnięcia.
Specyfikacja:
- wygodna i lekka konstrukcja zaczepiana na uszy
-aluminiowy nosek
- jeden filtr N99 Active Carbon z aktywnym węglem
- jednokierunkowy zawór z membraną
- rozmiar S (dzieci od ok. 2 lat do ok. 9 lat), rozmiar M (dla młodzieży, oraz kobiet do wagi ok. 69 ), rozmiar L (mężczyźni , oraz
kobiety powyżej wagi 69 kg.)
-maseczki szyte w Polsce
-teraz wszystkie maseczki w wersji z wymiennym filtrem !
- do maseczek pasuje większość dostępnych na rynku filtrów jednozaworkowych.
Filtr N99 to jedyny na rynku filtr stosowany w maskach antysmogowych i antywirusowych przebadany przez Państwowy
Instytut Badawczy CIOP. Filtr N99 stosowany w naszych maskach skutecznie absorbuje 99.9% toksyn i zanieczyszczeń takich
jak: pleśń, kurz, dym tytoniowy, spaliny czy zawiesiny stałe PM2.5 i PM10 (smog), oraz wirusy - chroniąc przed groźnymi
następstwami chorób zakaźnych. W zależności od zanieczyszczenia powietrza filtr N99 wystarcza średnio na kilka dni...
używany w czystym powietrzu filtr nie zużywa się.

wygenerowano w programie shopGold

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Rozmiar: S , M , L
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