
Dräger X-plore® 1700
Półmaski przeciwpyłowe

Spokojny oddech, gwarancja bezpieczeństwa: Dräger X-plore® 1700
czyni oddychanie łatwym i wygodnym. Materiał filtrujący CoolSAFE™

doskonale łączy niski opór oddychania z wysoką wydajnością w jednej
masce, natomiast zawór CoolMAX™ skutecznie uwalnia wilgoć i ciepło
wydychanego powietrza poza maskę. Dzięki temu użytkownik może
swobodnie oddychać i zachować pełny spokój.
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Materiał iltrujący CoolSAFETM

Wyjątkowa skuteczność: wysokiej klasy 
materiał iltrujący CoolSAFE™ cechuje się 
wysoką wydajnością skutecznego iltrowania 
przy jednoczesnym, bardzo niskim oporze 
oddychania. Dodatkowo maska pomyślnie 
przeszła badania odporności na zatkanie 
pyłem dolomitowym.

Taśma nagłowna  VarioFLEXTM

Bezuciskowa, przebiegająca dookoła 
taśma nagłowna jest wykonana z 

mocnego, elastycznego materiału 
włókienniczego, co czyni ją łatwą do 

założenia i dopasowania.
Miękka, odporna na podarcie 
i elastyczna taśma zapewnia 

możliwość regulacji w zależności  
od kształtu głowy i nie wplątuje  

się we włosy.

Elastyczny klips nosowy
Zapewnia idealne dopasowanie 
w krytycznym obszarze twarzy.

Miękka wyściółka wewnętrzna
Wewnętrzna wyściółka jest miękka, 
nie powoduje alergii i nie pochłania 
wilgoci dzięki swoim hydrofobowym 
właściwościom. Utrzymuje to opór
oddychania na niskim, a wygodę noszenia 
na wysokim poziomie, szczególnie gdy 
maska używana jest przez długi czas.

Higieniczne, pojedyncze opakowania
Każda maska jest pojedynczo pakowana  
w plastikową torebkę, co zapewnia jej 
czystość i higieniczność.

Zawór wydechowy CoolMAXTM 
(opcja) 

Umożliwia łatwe i wygodne 
oddychanie dzięki wyjątkowo niskiemu 

oporowi oddychania. Specjalnie 
zaprojektowany zawór wydechowy 

CoolMAX™ kieruje wilgotne i ciepłe 
powietrze poza maskę, zapobiegając 

wzrostowi temperatury w jej 
wnętrzu, dzięki czemu użytkownik 
może pracować w komfortowych 

warunkach.

Składana forma
Wszystkie maski Dräger X-plore 1700 są 

składane na płasko, dzięki czemu oszczędzają 
miejsce i można je łatwiej transportować.
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Skuteczna ochrona przed cząsteczkami

Dräger X-plore 1700 zapewnia skuteczną ochronę przed drobnym pyłem oraz stałymi i płynnymi cząsteczkami
występującymi w przemyśle, górnictwie, branżach specjalistycznych, rolnictwie i usługach. W ofercie dostępne
są maski spełniające wymagania wszystkich trzech klas ochrony EN: FFP1, FFP2 i FFP3 wg normy.

EN 149:2001. Wersje „Odour” są wyposażone w dodatkową warstwę z węgla aktywnego zatrzymującą
nieprzyjemne zapachy.

Materiał filtrujący CoolSAFE™

Opracowany specjalnie do tego celu materiał filtrujący CoolSAFE™ powstał na bazie różnych czynników
filtrujących o wysokiej wydajności, dzięki czemu gwarantuje najlepszą skuteczność filtracji. Większe i drobne
cząsteczki są skutecznie zatrzymywane w różnych warstwach filtra. Jednocześnie opór oddechowy jest bardzo
mały, przez co użytkownik może pracować przez dłuższy czas, nie odczuwając zmęczenia. Półmaski zostały
poddane surowym (opcjonalnym) badaniom odporności na zatkanie w warunkach wysokiego narażenia na
pył dolomitowy i uzyskały pozytywny wynik. W trakcie pracy w mocno zapylonym otoczeniu (np. w górnictwie)
zapewnia to dłuższy czas eksploatacji maski i niższe koszty dla użytkownika przy jednoczesnym wysokim
komforcie noszenia maski.

Zawór wydechowy CoolMAX™ (opcja)

Łatwe i wygodne oddychanie dzięki bardzo niskiemu oporowi oddychania. Specjalnie zaprojektowany zawór
wydechowy CoolMAX™ kieruje wilgotne i ciepłe powietrze poza maskę, zapobiegając wzrostowi temperatury w
jej wnętrzu, dzięki czemu użytkownik może pracować w komfortowych warunkach.

Taśma nagłowna VarioFLEX™

Bezuciskowa, przebiegająca dookoła taśma nagłowna jest wykonana z mocnego, elastycznego materiału
włókienniczego, co czyni ją łatwą do założenia i dopasowania. Miękka, odporna na podarcie i elastyczna taśma
zapewnia możliwość regulacji w zależności od kształtu głowy i nie wplątuje się we włosy.

Bezpieczne uszczelnienie

Skuteczność ochrony oferowana przez maskę zależy od wydajności filtra oraz bezpieczeństwa jej uszczelnienia,
które musi wyeliminować wszelkie przecieki. Półmaska Dräger X-plore 1700 charakteryzuje się ergonomicznym
kształtem i miękkim materiałem, który dobrze dopasowuje się do twarzy. Ponadto wyściółka nosowa i klips
skutecznie przytrzymują maskę w krytycznym obszarze wokół nosa. Dzięki temu półmaska jest bezpiecznie
dopasowana, założona i uszczelniona.
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Kodowanie kolorami: szybkie rozpoznanie poziomu ochrony

Szybki wybór bez pomyłek: kodowanie kolorem ciemnoniebieskim, jasnoniebieskim oraz białym trzech
poziomów ochrony zapewnia większe bezpieczeństwo wyboru odpowiedniej maski.

Składana i zamknięta w higienicznym pojedynczym opakowaniu

Wszystkie maski Dräger X-plore 1700 są składane na płasko, dzięki czemu oszczędzają miejsce i można je
łatwiej transportować. Każda maska jest pojedynczo pakowana w plastikową torebkę, co zapewnia ich czystość
i higieniczność.

Wygoda noszenia

Wewnętrzna wyściółka jest miękka, nie powoduje alergii i nie pochłania wilgoci dzięki swoim hydrofobowym
właściwościom. Utrzymuje to opór oddychania na niskim, a wygodę noszenia na wysokim poziomie, szczególnie
gdy maska używana jest przez długi czas.
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Kodowanie kolorami: szybkie
rozpoznanie poziomu ochrony

Wyściółka dla bezpiecznego
uszczelnienia obszaru wokół nosa

Warstwa węgla aktywnego zatrzymuje
nieprzyjemne zapachy
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Łatwiejsze oddychanie dzięki zaworowi
wydechowemu CoolMAX™

Niższy opór oddychania niż w przypadku
wielu innych materiałów

Wyższa wydajność filtra niż w przypadku
wielu innych materiałów

Powiązane produkty
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Dräger X-plore® 1300

Dräger X-plore® 1300 łączy sprawdzoną i niezawodną ochronę dróg
oddechowych z inteligentnymi, nowymi koncepcjami, zapewniając dużą
wygodę i łatwość użycia.
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Dräger X-plore® 1700+

Praktycznie niezauważalny opór oddychania dzięki specjalnemu
materiałowi filtrującemu CoolSAFE+™: Półmaski filtrujące Dräger
X-plore® 1700+ zapewniają optymalny komfort użytkowania dzięki
minimalnemu oporowi oddychania.
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Dräger X-plore® 2100

Dräger X-plore® 2100 to maski wielokrotnego użytku będące alternatywą
dla produktów jednorazowych. Półmaska X-plore® 2100 to idealne
rozwiązanie dla osób często pracujących w zapylonym środowisku.
Wymienne filtry zapewniają ochronę przed stałymi i płynnymi
cząsteczkami. Półmaska stanowi perfekcyjne połączenie wygody
użytkowania, bezpieczeństwa oraz niskich kosztów.
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Dräger X-plore® 1700
Materiał filtrujący CoolSAFE™ do ochrony przed stałymi i płynnymi cząsteczkami

(nie przed lotnymi)
Wersje „Odour” Dodatkowa warstwa z węgla aktywnego zatrzymuje nieprzyjemne

zapachy organiczne w stężeniach poniżej wartości granicznej.
Dopuszczenia Wszystkie wersje spełniają wymogi dyrektywy UE 89/686/EWG.

Dopuszczone zostały jako półmaski filtrujące cząsteczki zgodnie
ze zwiększonymi wymogami nowej normy EN 149:2001+A1:2009
(kontrola wydajności filtracyjnej po wystawieniu na działanie
aerozolu ze 120 mg oleju parafinowego). Potwierdzenie zgodności
z wymaganiami australijskiej normy AS/NZS 1716:2012 (SAI
Global).

Oznaczenie D Maska uzyskała pomyślny wynik w badaniach odporności na
zatkanie pyłem dolomitowym.

Oznaczenie NR Maska może być używana przez maksymalnie jedną zmianę
roboczą.

INFORMACJE DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

Klasa ochrony Wielokrotność1 wartości granicznej2 Obszary zastosowania oraz ograniczenia
zastosowania

FFP1 4 Ochrona przed cząsteczkami stałymi i
płynnymi, brak ochrony przed materiałami
rakotwórczymi i radioaktywnymi,
substancjami biologicznymi przenoszonymi
drogą powietrzną z grup ryzyka 2 i 3 i
enzymami3

FFP2 10 Ochrona przed cząsteczkami stałymi i
płynnymi, brak ochrony przed materiałami
radioaktywnymi, substancjami biologicznymi
przenoszonymi drogą powietrzną z grupy
ryzyka 3 i enzymami3

FFP3 304 Ochrona przed cząsteczkami stałymi i
płynnymi, materiałami radioaktywnymi,
substancjami biologicznymi przenoszonymi
drogą powietrzną z grupy ryzyka 3 i
enzymami3

Brak dopuszczenia na obszarze Australii.
1 zgodnie z normą EN 529:2005; podane wartości mogą być inne w zależności od krajowych regulacji
2 najwyższe dopuszczalne stężenie szkodliwych substancji obowiązujące w danym kraju
3 należy dokładnie zapoznać się z krajowymi przepisami, ponieważ mogą się różnić
4 Wielka Brytania: 20

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASTOSOWAŃ

Czynność Rodzaj cząsteczek Klasa filtracji

Obróbka drewna
Szlifowanie – drewno twarde, drewno
miękkie

Drobne cząsteczki, pył drzewny FFP2

Cięcie – drewno twarde, drewno miękkie Drobne cząsteczki, pył drzewny FFP2
Bejcowanie drewna (bejce zawierające
miedź lub chrom)

Drobnocząsteczkowe opary farb FFP3

Usuwanie farby Drobne cząsteczki farby FFP2
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Usuwanie farby (farby zawierające chrom) Drobne cząsteczki farby FFP3

Piaskowanie/szlifowanie
Usuwanie rdzy Rdza i pył metalowy FFP2
Prace murarskie i betoniarskie Pył kamienny FFP2
Drewno twarde i miękkie Pył drzewny FFP2
Tworzywa syntetyczne/sztuczne Pył tworzyw syntetycznych FFP2
Malowanie Cząsteczki farby FFP2
Malowanie (farby zawierające chrom) Cząsteczki farby FFP3
Żelazo/stal Pył metalurgiczny FFP2
Stal nierdzewna Pył metalurgiczny FFP3
Usuwanie spoiw Drobny pył FFP2

Budownictwo i górnictwo
Malowanie z użyciem farb wodnych Duże cząsteczki farby FFP2
Lakier aplikowany natryskowo Opary farb FFP2
Wyburzanie Cząsteczki pyłu FFP2
Wylewanie fundamentów Pył betonowy FFP1
Prace betoniarskie Pył betonowy FFP1
Wylewanie betonu Drobny pył gipsowy FFP2
Obróbka drewna Pył drzewny – drewno twarde i miękkie FFP2
Montaż izolacji Pył i włókna FFP1
Dekarstwo i kładzenie płytek Pył z pokryć dachowych i płytek FFP2
Górnictwo Drobny pył kamienny FFP2

Obróbka metalu
Cynk* Opary cynku i opary metalurgiczne FFP3
Aluminium* Opary tlenku glinu FFP3
Stal nierdzewna* Opary tlenków metali FFP3
Spawanie łukowe* Iskry, opary FFP3
Spawanie laserowe* Iskry, opary FFP3
Lutowanie twarde Opary FFP2 „Odour”
Wiercenie Pył metalurgiczny FFP1
Piłowanie Pył metalurgiczny FFP1
*Spawanie: dotyczy stężeń szkodliwych gazów (np. O3, NOX) nieprzekraczających wartości granicznych.

Utylizacja odpadów
Utylizacja odpadów Pył FFP3
Prace porządkowe w otoczeniu o niskim
zapyleniu

Pył (nietoksyczny) FFP2 „Odour”

Zamiatanie Pył (nietoksyczny) FFP2 „Odour”
Utylizacja odpadów i ścieków Bakterie/grzyby FFP2 „Odour”
Utylizacja odpadów medycznych Bakterie/wirusy FFP3
Powyższa tabela nie zwalnia użytkownika z obowiązku spełnienia wymagań przepisów obowiązujących w danym kraju, np. BGR 190 w
przypadku Niemiec. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi dostarczoną wraz z produktem.

Informacje zamówieniowe

Dräger X-plore® 1700 Oznaczenie Sztuk w opakowaniu Nr katalogowy

Dräger X-plore® 1710 FFP1 NR D 20 39 51 080
Dräger X-plore® 1710 V FFP1 NR D 10 39 51 081
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CENTRALA
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lubeka, Niemcy
www.draeger.com

Znajdź lokalnego
przedstawiciela
handlowego na stronie:
www.draeger.com/kontakt
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Dräger X-plore® 1710 „Odour”1 FFP1 NR D 20 39 51 140
Dräger X-plore® 1710 V
„Odour”1

FFP1 NR D 10 39 51 082

Dräger X-plore® 1720 FFP2 NR D 20 39 51 083
Dräger X-plore® 1720 V FFP2 NR D 10 39 51 084
Dräger X-plore® 1720 V
„Odour”1

FFP2 NR D 10 39 51 085

Dräger X-plore® 1730 FFP3 NR D 20 39 51 086
Dräger X-plore® 1730 V FFP3 NR D 10 39 51 088
1 Dodatkowa warstwa węglowa zatrzymuje nieprzyjemne zapachy w stężeniach poniżej wartości granicznej.

SIEDZIBA SPÓŁKI
Dräger Polska Sp. z o.o.
ul. Posag 7 Panien 1 
02-495 Warszawa
Tel. +48 22 243 06 58 
Fax  +48 22 243 06 59 

BIURO KATOWICE 
Dräger Polska Sp. z o.o.
ul. Uniwersytecka 18
40-007 Katowice
Tel. +48 32 388 76 60 
Fax +48 32 601 26 24 

BIURO BYDGOSZCZ 
Dräger Polska Sp. z o.o.
ul. Sułkowskiego 18a 
85-655 Bydgoszcz
Tel. +48 52 346 14 33 
Fax  +48 52 346 14 34 

BIURO GŁOGÓW 
Dräger Polska Sp. z o.o.
Plac Konstytucji 3 Maja 1, lok. 218 
67-200 Głogów
Tel. +48 76 728 63 18 
Fax  +48 76 728 63 68 

BIURO GDYNIA
Dräger Polska Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Wendy 15
81-341 Gdynia
Tel. +48 58 671 77 70 
Fax  +48 58 671 05 50 


