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FIRMA JEROUŠEK 
Francouzská 2464 
272 01 Kladno 
Česká republika 

Kontakt: Ing. Zdeněk Jeroušek 
Tel.: +420 311 252 708 
GSM: +420 606 741 541 
E-Mail: jerousek.zdenek@gmail.com 

IČ: 88567265 
DČ: CZ5907310134 
  

Bankovní spojení: 
CZK 107-1922090297/0100 
IBAN:  CZ69 0100 0001 0719 2209 0297 
EUR 115-530580217/0100 
IBAN: CZ62 0100 0001 1505 3058 0217 
SWIFT: KOMBCZPPXXX 

 

Objednací číslo:  Cena za kg  

Ochranná maska III  3500145 Provedení III   

  Ochranná maska provedení III pro práce ve vnitřních prostorech 
nádob a místností. 

 
Dodání: 
Zásilkovou službou do 1 týdne 

 

 Ochrana 
dechu 

   

 
Součást balení: 

1 ks maska provedení I Panorama Nova 
1 ks plicní automat 
1 ks dýchací hadice v optimální délce 
1 ks jemný filtr 
1 ks výbava s uchycením na pásek 
 
Použití: 
 
Ochranná maska provedení III chrání oči a obličej proti agresivním 
médiím. Uchycení pomocí oblého závitu (EN 148-1) je vhodné pro 
dýchací filtry, zařízení s dmýchací jednotkou, systémy připojené 
na centrální rozvod a propojené vrásenkovou hadicí mezi 
dmýchací jednotkou a maskou. 
Masky dle normy EN 136 Cl.3 nebo Cl.2 jsou označeny značkou 
CE, znamenáto, že jsou certifikovány podle unijních předpisů. 
Je vhodná pouze pro napojení na systémy s normálním tlakem 
dmýchací-plicní jednotky, zařízení pro filtraci dechu, zařízení 
připojená k masce hadicí s normálním tlakem připojeným k masce 
závitem dle EN 148-1 (RA).  
Maska se velice snadno nasazuje na hlavu, kdy vsuneme obě 
ruce pod uvolněné stahovací popruhy a nasadíme na hlavu. 
Následně zatáhneme jednotlivé popruhy, aby maska přilnula 
vzduchotěsně k hlavě a obličeji. Na adaptér našroubujeme 3 ks 
kombifiltrů a utáhneme. 
Po ukončení životnosti filtrů nasadíme náhradní filtry zabalené 
v originálním obalu. 
 
 
Masku je nutné používat při nástřiku následujících chemických 
přípravků Pelox: 
 
� Mořící gel SP-K 3000 
� Pasivace RP 
 
Masku skladujeme v čistém obalu, po práci masku omyjeme 
jarovou vodou a osušíme před jejím uskladněním. 

Náhradní filtry uchováváme v originálním obalu a obal porušíme 
až při nasazení do práce našroubováním na masku. 

 

           
Pos. Objednací číslo Název Počet  

1. 3500146 Maska Panorama Nova 1  

2. 3500147 Plicní automat 1  

3. 3500148 Upínací opasek 1  

4. 3500149 Dýchací hadice 10m 1  

5. 3500150 Dýchací hadice 20m 1  

6. 3500151 Jemný filtr pro 1 osobu 1  

7. 3500152 Jemný filtr pro 2 osoby 2  

 


