
Refil, Ltd., czeski  producent półmasek filtrujących jest obecny na ryku ochrony dróg oddechowych od 1993.
Współpraca z użytkownikami jest dla nas niezwykle ważna podczas prac na d rozwojem produktów.
Najwyższy możliwy komfort użytkowania jest naszym priorytetem.

PÓŁMASKI FILTRUJĄCE    RESPIRATORY 

PRODUCENT: 

Refil spol. s r.o.
www.refil.cz
info@refil.cz

Sedlec c.p.135
CZ - 360 01 Karlovy Vary

Tel: +420 353 564 351
Fax: +420 353 540 547
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WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR  
W POLSCE 
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ul. Polna 148,  
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Tel: +48- 56 / 64 00 140
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1.  Określanie klasy filtra na podstawie stężenia i rodzaju szkodliwych substancji  

JAK DOBRAĆ PÓŁMASKĘ?

Klasa filtra NDS Rodzaj ochrony

FFP1 4x Niskie stężenie pyłu / aerozolu

FFP2 12x Średnie stężenie pyłu / aerozolu

FFP3 50x Wysokie stężenie pyłu / aerozolu

NDS - Najwyższe dopuszczalne stężenie

2.  Dobór odpowiedniej wersji półmaski

PÓŁMASKI SKŁADANE  / do krótkotrwałego, przerywanego stosowania z koniecznością częstego, ponownego zakładania   
  i zdejmowania spowodowanego licznymi przerwami w pracy /

PÓŁMASKI FORMOWANE / odpowiednie do długotrwałej pracy, półmaski jednorazowe, kopułkowy kształt zapewnia stabilność /

PÓŁMASKI SERII TOP / ich unikalna rama 3D gwarantuje doskonałe dopasowanie do większości owali twarzy /

3. Zawór wydechowy

/ przeznaczony do wytężonej pracy fizycznej /
/ usuwa wilgoć i ciepło /
/ ułatwia oddychanie /
/ zmniejsza prawdopodobieństwo zaparowania szkieł /

4. Półmaska z aktywnym węglem

/ pochłania nieprzyjemne odory, nietoksyczne gazy i pary niskich stężeniach poniżej 1 x NDS /
/ ochrona przed ozonem /

5. Sposób zakładania

/ półmaska filtrująca powinna być zakładana zgodnie z instrukcją dla użytkownika dołączoną do opakowania  
w celu zapewnienia jej optymalnej wydajności /



 
        
   

        
        

        
                

 

 

 

 

 

SKŁADANE 
/ Komfortowa wersja półmasek, 
które umożliwiają przerywane  
użytkowanie z częstymi  
przerwami w pracy /

FORMOWANY ZACISK  
NA GRZBIECIE NOSA
ZAPEWNIA SZCZELNE  
DOPASOWANIE

ELASTYCZNA, ROZCIĄGLIWA 
GUMKA MOCUJĄCA 

MOZLIWOŚĆ ZŁOŻENIA  
UMOŻLIWIA WIELOKROTNE  
UŻYTKOWANIE MASKI

ZAWÓR WYDECHOWY
UŁATWIA ODDYCHANIE,  
WYDOBYWA WILGOĆ I CIEPŁO  
NA ZEWNĄTRZPÓŁMASKI

711 / FFP1 NR D
Z zaworem wydechowym przeciwko 
cząstkom stałym i ciekłym aerozolom  
do 4 x NDS

pakowanie:  
15  szt. w pudełku / 150 szt. w kartonie

730 / FFP2 NR D
Przeciwko cząstkom stałym  
i ciekłym aerozolom  
do 12 x NDS

pakowanie:  
20  szt. w pudełku / 200 szt. w kartonie

710 / FFP1 NR D
Przeciwko cząstkom stałym  
i ciekłym aerozolom  
do 4 x NDS

pakowanie: 20  szt. w pudełku / 200 szt. w kartonie

731 / FFP2 NR D
Z zaworem wydechowym przeciwko cząstkom 
stałym i ciekłym aerozolom  
do 12 x NDS

pakowanie:  
15  szt. w pudełku / 150 szt. w kartonie



FORMOWANE / komfortowa półmaska  
filtrująca do długotrwałego,  
jednorazowego użytku /

FORMOWANY, METALOWY 
ZACISK NA NOSIE  ZAPEWNIA 
SZCZELNE DOPASOWANIE

KOPUŁKOWATA FORMA
ZAPEWNI STAŁOŚĆ KSZTAŁTU

ZAWÓR WYDECHOWY
UŁATWIA ODDYCHANIE  
WYDOBYWA WILGOĆ 
I CIEPŁO NA ZEWNĄTRZ  
PÓLMASKI

ELASTYCZNA TAŚMA 
MOCUJĄCA



810 / FFP1 NR D
Przeciwko cząstkom stałym  
i ciekłym aerozolom  
do 4 x NDS

pakowanie:  
20  szt. w pudełku / 200 szt. w kartonie

811 / FFP1 NR D
Z zaworem wydechowym przeciwko  
cząstkom stałym i ciekłym aerozolom  
do 4 x NDS

pakowanie:  
10  szt. w pudełku / 200 szt. w kartonie

841 / FFP2 R D
Z zaworem wydechowym przeciwko  
cząstkom stałym i ciekłym aerozolom  
do 12 x NDS
Do wielokrotnego użytku

pakowanie:  
1 szt. / 40 szt. w kartonie

831 / FFP2 NR D
Z zaworem wydechowym ochrona  
przed cząstkami stałymi i aerozolami  
do 12 x NDS

pakowanie:  
10 szt. w pudełku / 200 szt. w kartonie

851 / FFP3 R D
Z zaworem wydechowym
Ochrona przed cząstkami stałymi i płynnymi 
aerozolami do  50 x NDS
Do wielokrotnego użytku

pakowanie: 1 szt. / 10 szt. w kartonie

820 / FFP2 NR D
Przeciwko cząstkom stałym  
i ciekłym aerozolom  
do 12 x NDS

pakowanie:  
15  szt. w pudełku / 150 szt. w kartonie

831S / FFP2 NR D
Z zaworem wydechowym przeciwko 
cząstkom stałym I ciekłym aerozolom  
do  12 x NDS
Ochrona przed nietoksycznymi gazami  
i parami o niskim stężeniu:  
poniżej NDS
ochrona przed ozonem do 10 x NDS

pakowanie:  
10 szt. w pudełku / 100 szt. w kartonie



TOP / Półmaski filtrujące zapewniające  
najwyższy komfort użytkowania  
dzięki unikalnej ramie 3D /

FORMOWANY ZACISK  
NA GRZBIECIE NOSA
ZAPEWNIA SZCZELNE  
DOPASOWANIE

KOMFORTOWY KSZTAŁT 3D
DOSTOSOWUJE SIĘ  
DO WIĘKSZOŚCI OWALI TWARZY

POWŁOKA Z AKTYWNEGO WĘGLA
POCHŁANIA NIEPRZYJEMNE 
ZAPACHY REDUKUJE STĘŻENIE 
NIETOKSYCZNYCH GAZÓW I OZONU

ZAWÓR WYDECHOWY
UŁATWIA ODDYCHANIE
WYDOBYWA WILGOĆ
I CIEPŁO NA ZEWNĄTRZ
PÓLMASKI

ELASTYCZNA  
TAŚMA MOCUJĄCA



610 / FFP1 NR D
Ochrona przed cząstkami stałymi i płynnymi  
do 4 x NDS
 
pakowanie:  
20  szt. w pudełku / 200 szt. w kartonie

611 / FFP2 NR D
Z zaworem wydechowym
Ochrona przed cząstkami  
stałymi i płynnymi aerozolami  
do  4 x NDS

pakowanie:  
15  szt. w pudełku / 150 szt. w kartonie

641 / FFP2 NR D
Z zaworem wydechowym przeciwko cząstkom 
stałym I ciekłym aerozolom  
do  12 x NDS
Ochrona przed nietoksycznymi gazami  
i parami o niskim stężeniu:  
poniżej NDS
ochrona przed ozonem do 10 x NDS

pakowanie:  
15  szt. w pudełku / 150 szt. w kartonie

630 / FFP2 NR D
Ochrona przed cząstkami stałymi  
I płynnymi do 12 x NDS

pakowanie:  
20  szt. w pudełku / 200 szt. w kartonie

631 / FFP2 NR D
Z zaworem wydechowym   
Ochrona przed cząstkami stałymi  
i płynnymi do 12 x NDS

pakowanie:  
15  szt. w pudełku / 150 szt. w kartonie

651 / FFP3 NR D
Z zaworem wydechowym
Ochrona przed cząstkami stałymi I płynnymi 
aerozolami do 50 x NDS
Testowane przeciwko wirusom i bakteriom 

pakowanie:  
10  szt. w pudełku / 100 szt. w kartonie



* Przy wysokich stężeniach  FFP2 
** Przy niskich stężeniach FFP2
*** Przy oparach zawierających krzemiany FFP2 

OSTRZEŻENIE: Powyższa tabela zawiera jedynie ogólne wskazówki. Użytkownik, 
aby dobrać odpowiednią dla siebie ochronę musi znać dokładne stężenie poszcze-
gólnych substancji w powietrzu, zanieczyszczeń oraz poziom dopuszczalnych 
norm. Zawsze należy się zapoznać z instrukcją dołączoną do opakowania.

PRZYKŁADY WYKONYWANEJ PRACY I ZALECANE KLASY FILTRACJI

wykonywana praca rodzaj cząsteczek zalecana ochrona

Sortowanie i unieszkodliwianie odpadów, oczy-
szczanie  
pomieszczeń na poddaszu

bakterie, pleśń, grzyby, dokuczliwe  
odory,  pył glebowy, roztocza

FFP2 + aktywny węgiel 
FFP2

szlifowanie, cięcie, wiercenie, frezowanie beton, kamień  
metal,  rdza  
drewno iglaste
drewno liściaste
szkło, żywica, włókno  
szklane
gips

FFP2
FFP2
FFP2
FFP3**
FFP2
FFP2
FFP1*

spawanie stal, cynk, dymy spawalnicze  
stal nierdzewna, aluminium

FFP2 + aktywny węgiel 
FFP3

prace przy azbeście, ołowiu
sadzy 
cemencie

FFP3
FFP2
FFP1*

montaż izolacji izolacja z wełny mineralnej I szklanej FFP2

górnictwo węgiel, kamień FFP1***

opryski pestycydy rozpuszczalne 
w wodzie

FFP2 + aktywny węgiel 

produkcja roślin uprawnych pył zbożowy, mąka
pył glebowy
pył suszonych roślin  ( herbaty,ziół, kawy ) inne 
pyły pochodzenia organicznego

FFP1
FFP2 
FFP1 
FFP1

kontakt z alergenami pyłki, sierść, pleśń, roztocza FFP2

kontakt z wirusami  
I bakteriami

wirusy  
bakterie

FFP3
FFP2

środowisko smog FFP2

przemysł tekstylny włókna naturalne I syntetyczne FFP1


