
Ochrana 
dýchacích cest
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uvex silv-Air
Poradce pro ochranu dýchacích cest. Čištění. Funkce.

Kulatý 360° výdechový ventilek zajišťuje znatelné snížení výdechového 
odporu a redukuje teplo a vlhko uvnitř masky.

Kompletní komfortní těsnící lem
Měkký těsnící lem kolem dokola optimálně těsní a přiléhá k obličeji.

Komfortní těsnící lem v nosní části
Měkký těsnící lem v nosní části optimálně těsní a přiléhá k obličeji.

Komfortní nosní pásek
Dýchací polomaska je vybavena kvalitním nosním páskem, a tak je možné ji 
individuálně přizpůsobit každému obličeji.

Bez obsahu kovů
Dýchací polomaska je vyrobena kompletně bez obsahu kovů a z materiálů 
dobře snášenlivých s pokožkou.

4-bodové uchycení náhlavního pásku umožňuje individuální a optimální 
usazení polomasky na obličej, vyhovující potřebám uživatele. 

Každá maska je zabalena samostatně, což odpovídá nejvyšším hygienickým 
standardům. 

S obsahem karbonu
Vrstva aktivního uhlí (karbon), dodatečně zapracovaná do filtračního 
materiálu, redukuje nepříjemné pachy.

3D vytvarování v oblasti nosu poskytuje komfortní utěsnění a dostatečný 
odvod potu, a tak zabraňuje zamlžení ochranných brýlí bez dodatečného 
polakování.

Systém vnitřní ventilace High-Performance
Díky oběma bočním filtračním komorám s nádechovými ventilky poskytuje 
dýchací polomaska velmi malý odpor vzduchu. Systém vnitřní ventilace High-
Performance zajišťuje nejvyšší stupeň komfortu při nošení.

R-značení
Dýchací polomaska byla testována pro opakované použití a splňuje 
požadované výkonnostní vlastnosti také pro použití delší než jednu pracovní 
směnu.

D-značení
Dýchací polomaska dodatečně splňuje test dolomitickým vápencovým 
prachem a umožňuje tak použití v prostředí se zvýšeným obsahem 
stavebního prachu a delší dobu nošení.

uvex clear
Čistící spray uvex clear je určen jako ideální 
prostředek pro čištění dýchacích polomasek 
uvex silv-Air s označením vícenásobně 
použitelné.

Bližší informace naleznete v návodu k použití 
přiloženého k ochranným dýchacím 
polomaskám.

Obj. číslo 8701.011
Obsah 360 ml
Balení 1 ks

uvex Respiratory Expert System
Váš poradce při výběru ochrany dýchacích cest a jejích podrobných 
informací

Jako lídr v inovacích si klademe ty nejvyšší 
nároky na naše výrobky a servis. Poradce 
uvex Respiratory Expert System (uRES) 
Vám pomůže při výběru vhodné ochranné 
dýchací polomasky a poskytne komplexní 
informace o výrobcích, technologiích, 
normách a nařízeních.
Správnou ochrannou polomasku z portfolia 
uvex můžete vybrat podle dané pracovní 
činnosti nebo podle použité nebezpečné 
látky. U všech výrobků naleznete potřebné 
detailní a aplikační obrázky, a zároveň také 
technické listy.
 
 

Poradce uvex Respiratory Expert System 
Vám tak poskytne rychlý přehled ohledně 
správného výběru ochranné dýchací 
polomasky a zodpoví Vaše základní otázky 
ohledně tohoto tématu.

Zažijte Vaši ochranu dýchacích cest 
v novém rozměru:
 

https://ures.uvex.de



uvex silv-Air FFP 1 uvex silv-Air FFP 2 uvex silv-Air FFP 3
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uvex silv-Air
Klasifikace stupňů ochrany

uvex silv-Air e
FFP 1 FFP 2 FFP 3

Tvarované polomasky Tvarované polomasky

7213 NR D 7212 NR D 7313 R D 7312 R D 7315 R D

7232 R D 7233 R D 7333 R D 7330 R D

uvex silv-Air p
FFP 1 FFP 2 FFP 3

Skládací polomasky Tvarované polomasky Skládací polomasky Tvarované polomasky Skládací polomasky Tvarované polomasky

8103 NR D 7100 NR D 8203 NR D 7200 NR D

8113 NR D 7110 NR D 8213 NR D 7210 NR D 8313 NR D 7310 R D

s karbonem
7220 NR D

s karbonem
7320 R D

Všechny dých. polomasky třídy FFP 1 
poskytují spolehlivou ochranu proti 
škodlivým látkám do 4-násobku hraniční 
hodnoty (MAK*) a jsou dostupné bez 
nebo s výdechovým ventilkem.

Všechny dých. polomasky třídy FFP 2 
poskytují spolehlivou ochranu proti 
škodlivým látkám do 10-ti násobku hraniční 
hodnoty (MAK*, TRK**) a jsou dostupné 
bez nebo s výdechovým ventilkem.

Všechny dých. polomasky třídy FFP 3 
poskytují spolehlivou ochranu proti 
škodlivým látkám do 30-ti násobku 
hraniční hodnoty (MAK*, TRK**) a jsou 
dostupné pouze s výdechovým ventilkem.

Řada dýchacích polomasek uvex silv-Air je určena jako ochrana proti pevným a kapalným 
aerosolům, prachu, mlze a kouři. Neposkytuje žádnou dostatečnou ochranu proti plynům a parám 
nad hraniční hodnotou!

Všechny ochranné dýchací polomasky jsou testovány a certifikovány dle Evropské normy 149 
„Ochranné dýchací přístroje – filtrační polomasky chránící proti částicím“. Splňují evropskou 
směrnici 89/686/EWG.

Podle filtračního stupně jsou rozděleny do ochranných tříd P1, P2 nebo P3.

*MAK = maximální koncentrace látky na daném pracovišti; hodnoty MAK jsou stanoveny výborem 
Senátu pro testování zdraví škodlivých pracovních látek.
**TRK = posouzení technické koncentrace; jedná se o koncentraci nebezpečných látek, které mohou 
být dosaženy po stavu techniky. Hodnoty TRK jsou vytvořeny pro karcinogenní látky, pro které nelze 
stanovit hodnotu MAK. Ohrožení lidského zdraví však nelze zcela vyloučit.

Další informace o významu 
ochranných tříd:

7232 R D

7213 NR D

7233 R D 7330 R D7333 R D

7312 R D 7315 R D7313 R D

7100 NR D 7200 NR D

7310 R D
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uvex silv-Air High Performance FFP 2 a FFP 3
Nejnižší odpor vzduchu. Integrovaný chladící efekt.

uvex silv-Air High Performance –  
ochrana dýchacích cest nové dimenze
Nejnižší odpor vzduchu
Dvě dodatečné filtrační komory výrazně snižují 
odpor vzduchu a umožňují téměř přirozené 
nadechování. Díky tomu je také efektivně 
prodloužena životnost polomasky.

Integrovaný chladící efekt
Dodatečné filtrační komory jsou spojeny 
s polomaskou pomocí ventilů, takže vnitřek 
polomasky zůstane vždy o několik stupňů 
chladnější. Tento chladící efekt je znatelný 
při každém výdechu a zajišťuje nesrovnatelně 
příjemnější klima uvnitř masky.

Precizní vytvarování nosní části
Díky preciznímu vytvarování nosní části 
v kombinaci s měkkým těsnícím lemem se 
ochranná dýchací polomaska perfektně 
přizpůsobí obličeji uživatele – není nutné žádné 
další nastavení nosního pásku a maska je tak 
zároveň bez obsahu kovu.

Perfektní přizpůsobení
Díky měkkému materiálu se maska 
individuálně přizpůsobí obličeji uživatele, 
a zároveň zajišťuje dobrou těsnost.
Dodatečně je možno nastavit délku náhlavního 
pásku na týlu hlavy.

Obj. číslo 8707.233
Typ tvarovaná polomaska FFP 2 s jedním

výdechovým a dvěma nádechovými
ventilky

Barva bílá
Balení 3 ks

Obj. číslo 8707.333
Typ tvarovaná polomaska FFP 3 s jedním

výdechovým a dvěma nádechovými
ventilky

Barva bílá
Balení 3 ks

Pro další informace  
nainstalovat QR-Code Reader  
a vyfotit kód smartphonem..

Precizní vytvarování nosní části 
polomasky pro ideální utěsnění. 

Délkově stavitelný náhlavní pásek 
pro optimální nastavení.

Velké nádechové ventily umožňují 
velice nízký odpor vzduchu při 
nádechu.

7233 
7333
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uvex silv-Air High Performance FFP 2 a FFP 3
Nejnižší odpor vzduchu. Integrovaný chladící efekt.

uvex silv-Air High-Performance – perfektní ochrana 
s nejvyšším komfortem při nošení
Nejnižší odpor vzduchu
Dostatečně velká ochranná dýchací 
polomaska s dvěma dodatečnými filtračními 
komorami zajišťuje velmi nízký odpor vzduchu, 
a tím i její delší životnost

Integrovaný chladící efekt
Dodatečné filtrační komory jsou spojeny 
s polomaskou pomocí ventilů, takže vnitřek 
polomasky zůstane vždy o několik stupňů 
chladnější. Tento chladící efekt je znatelný 
při každém výdechu a zajišťuje nesrovnatelně 
příjemnější klima uvnitř masky.

Vynikající individuální přizpůsobení
Díky preciznímu vytvarování nosní části 
v kombinaci s měkkým těsnícím lemem se 
ochranná dýchací polomaska perfektně 
přizpůsobí obličeji uživatele – pomocí nosního 
pásku je možné dodatečné individuální 
nastavení. 4-bodové uchycení náhlavního 
pásku umožňuje také jeho pohodlné délkové 
nastavení.

Svrchní materiál uvex silv-Air
Stříbrně šedý svrchní materiál uvex silv-Air 
zabraňuje předčasné výměně nebo likvidaci 
ochranné dýchací polomasky v důsledku 
povrchového znečištění.

Obj. číslo 8707.232
Typ tvarovaná polomaska FFP 2 s jedním

výdechovým a dvěma nádechovými
ventilky

Barva stříbrně šedá
Balení 3 ks

Obj. číslo 8707.330
Typ tvarovaná polomaska FFP 3 s jedním

výdechovým a dvěma nádechovými
ventilky

Barva stříbrně šedá
Balení 3 ks

Vysoce kvalitní svrchní materiál 
uvex silv-Air pro nejvyšší ochranu.

Výklenek: poskytuje ideální 
utěsnění a dobré usazení na téměř 
jakýkoliv tvar nosu.

Pružné 4-bodové uchycení 
náhlavního pásku pro pohodlné 
nasazení.

O
dp

or
 v

zd
uc

hu
 (p

)

Vydechování 160 l/minNadechování 95 l/min Respirační objem (l/min)Nadechování 30 l/min

Konkurenční produkt 
(FFP 2 s výdechovým 
ventilem)

7330
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uvex silv-Air eco FFP 2 a FFP 3 
Udržitelnost. Ergonomie. Úspora.

uvex silv-Air eco – 
inovativní udržitelnost v ochraně dýchacích cest
Nová řada ochranných dýchacích polomasek 
uvex silv-Air eco spojuje nejvyšší komfort 
nošení společně s udržitelností a úsporou. 
Inovativní provedení skládající se ze 
samostatného rámu, náhlavního pásku 
a polomasky zajišťuje flexibilní přizpůsobení 
na různé tvary obličejů, a díky vynikající 
kompatibilitě s ochrannými brýlemi uvex 
zaručuje optimální ochranu.

Udržitelnost 
Inovativní vytvarování 3D v nosní části 
polomasky uvex silv-Air eco neobsahuje 
kovový nosní pásek a plastové upevnění 
náhlavního pásku, které jsou vždy po použití 
společně s polomaskou zlikvidovány. Díky 
tomu je nyní možné rámeček i náhlavní pásek 
používat opakovaně.

Ergonomie
Flexibilní rám okolo polomasky, jenž se 
přizpůsobí tvaru obličeje, v kombinaci s 3D 
tvarem polomasky zaručuje ideální ergonomii 
a optimální usazení na obličej bez následného 
zamlžení brýlí při vydechování.
 

Úspora
Opakované použití rámu a náhlavního pásku, 
stejně tak jako eliminace kovového nosního 
pásku, poskytují ekonomické přednosti oproti 
běžným jednorázovým produktům ochrany 
dýchacích cest.

Obj. číslo 8707.213
Název uvex silv-Air eco 7213
Obsah základní sada

– 1 rám
– 20 polomasek FFP 2 NR D
– 1 náhlavní pásek

Obj. číslo 8707.313
Název uvex silv-Air eco 7313
Obsah základní sada

– 1 rám
– 20 polomasek FFP 2 NR D
– 1 náhlavní pásek

Obj. číslo 8707.214
Název uvex silv-Air eco 7213
Obsah náhradní balení 

– 30 polomasek FFP 2 NR D
– 1 náhlavní pásek

Obj. číslo 8707.314
Název uvex silv-Air eco 7313
Obsah náhradní balení 

– 30 polomasek FFP 2 NR D
– 1 náhlavní pásek

Obj. číslo 8701.019
náhradní rám

Pouze pro 7213

7213
7313
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uvex silv-Air e 
FFP 2 a FFP 3 tvarované polomasky

uvex silv-Air 7212
Tvarovaná dýchací polomaska třídy FFP 2 
s výdechovým ventilkem v novém tvarově 
optimalizovaném designu. Maska nabízí 
na základě svého ergonomického tvaru 
a možnosti kombinace s ochrannými brýlemi 
nejvyšší komfort při nošení. Komfortní těsnící 
lem a nosní pásek zapracovaný do filtračního 
materiálu poskytují vynikající utěsnění 
a nejvyšší ochranu ve třídě FFP 2. 

Obj. číslo 8707.212
Typ tvarovaná polomaska FFP 2 s výdechovým

ventilkem
Barva bílá
Balení 1 karton (= 15 ks)

uvex silv-Air 7312 · uvex silv-Air 7315
Tvarovaná dýchací polomaska třídy FFP 3 
s výdechovým ventilkem v novém tvarově 
optimalizovaném designu. Díky jemnému 
těsnícímu lemu, extra širokému textilnímu 
náhlavnímu pásku a nosnímu klipu, jenž je 
zapracován do materiálu, nabízí polomaska 
nejvyšší komfort nošení při zachování 
spolehlivého utěsnění. 3D vytvarování 
polomasky poskytuje vynikající přizpůsobení 
pro velké množství tvarů obličejů.

Obj. číslo 8707.312
Typ tvarovaná polomaska FFP 3 s výdechovým

ventilkem
Barva bílá
Balení 1 karton (= 5 ks)

Tvarovaná dýchací polomaska třídy FFP 3 bez 
obsahu kovu s výdechovým ventilkem 
s optimalizovaným vytvarováním v nosní části.
Díky speciální geometrii v oblasti nosu 
v kombinaci s jemným těsnícím lemem kolem 
dokola poskytuje maska nejvyšší komfort 
při nošení a optimální utěsnění i bez 
dodatečného nastavení pomocí nosního klipu.

Obj. číslo 8707.315
Typ tvarovaná polomaska FFP 3 s výdechovým

ventilkem
Barva bílá
Balení 1 karton (= 5 ks)

Obj. číslo 8707.311
Typ tvarovaná polomaska FFP 3 s výdechovým

ventilkem
Barva bílá
Balení 1 karton (= 120 ks balených samostatně)

4-bodové uchycení náhlavního pásku pro 
pohodlné a bezpečné nasazení masky.

Anatomicky vytvarovaná nosní část a nosní 
klip, jenž je zapracován do materiálu, 
poskytují ideální utěsnění a nejvyšší komfort 
při nošení.

Vysoce kvalitní filtrační materiál zaručuje 
nízký odpor při dýchání. Díky bílému, 
hladkému povrchu mohou být masky také 
vhodné pro použití při činnostech 
s nejvyššími hygienickými požadavky.

7312 pouze 7315 a 
7311 pouze 

7311 pouze 

7212 7312
7315
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uvex silv-Air p
FFP 1 a FFP 2 tvarované polomasky

Popis produktu
• Nový tvarově optimalizovaný design pro ideální utěsnění masky 
na obličeji

• Měkké hrany materiálu pro ještě vyšší komfort při nošení 
• Dodatečný výdechový ventilek redukuje teplo a vlhkost uvnitř 
polomasky

• Kompatibilní s ochrannými brýlemi díky optimalizovanému tvaru v nosní 
části u tvarovaných polomasek

• Stříbrně šedý svrchní materiál uvex silv-Air zabraňuje předčasné 
výměně nebo likvidaci ochranné dýchací polomasky v důsledku 
povrchového znečištění

Typické oblasti použití

Dýchací polomasky třídy FFP 1 jsou vhodné pro použití např. 
v potravinářském průmyslu, v lomech a cementárnách, ve stavebnictví 
nebo dřevozpracujícím průmyslu.

Dýchací polomasky třídy FFP 2 jsou vhodné pro použití např. v těžebním 
nebo kovodělném průmyslu, v loděnicích nebo dřevozpracujícím 
průmyslu..

3D optimalizovaný 
tvar pro dobré 
kombinování s 
ochrannými brýlemi 
a utěsnění bez 
použití nosního klipu.

Měkké hrany materiálu kolem 
dokola pro příjemný komfort 
nošení. 

Bezešvý, široký náhlavní pásek 
zabraňuje otlakům na citlivých 
místech.

Všechny polomasky uvex silv-Air 
FFP 1 a FFP 2 jsou kompletně bez 
obsahu kovu.

Tvarované polomasky 
třídy FFP 2 jsou 
dodatečně 
i v provedení 
s obsahem aktivního 
uhlí proti nepříjemným 
pachům, plynům 
a parám pod hraniční 
hodnotou.
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uvex silv-Air p
FFP 1 tvarované a skládací polomasky

uvex silv-Air 7100
Tvarovaná dýchací polomaska 
třídy FFP 1 bez výdechového 
ventilku v novém tvarově 
optimalizovaném designu. Bez 
obsahu plastu a kovových částí 
poskytuje maska nejvyšší komfort 
nošení.

Obj. číslo 8707.100
Typ tvarovaná polomaska FFP 1 bez 

výdechového ventilku
Barva stříbrně šedá
Balení 1 karton (= 20 ks)

uvex silv-Air 8103
Skládací dýchací polomaska třídy 
FFP 1 bez výdechového ventilku 
v novém tvarově optimalizovaném 
designu. Díky adaptabilnímu 
nosnímu pásku poskytuje maska 
vysoký komfort nošení 
a spolehlivé utěsnění na obličeji.

Obj. číslo 8708.103
Typ skládací polomaska FFP 1 bez 

výdechového ventilku
Barva stříbrná
Balení 1 karton (= 20 ks)

uvex silv-Air 7110
Tvarovaná dýchací polomaska 
třídy FFP 1 s výdechovým 
ventilkem v novém tvarově 
optimalizovaném designu. Maska 
nabízí na základě svého 
ergonomického tvaru a možnosti 
kombinace s ochrannými brýlemi 
nejvyšší komfort nošení.

Obj. číslo 8707.110
Typ tvarovaná polomaska FFP 1 

s výdechovým ventilkem
Barva stříbrně šedá
Balení 1 karton (= 15 ks)

uvex silv-Air 8113
Skládací dýchací polomaska třídy 
FFP 1 s výdechovým ventilkem 
v novém tvarově optimalizovaném 
designu. Díky adaptabilnímu 
nosnímu pásku poskytuje maska 
vysoký komfort nošení 
a spolehlivé utěsnění na obličeji. 

Obj. číslo 8708.113
Typ skládací polomaska FFP 1 

s výdechovým ventilkem
Barva stříbrná
Balení 1 karton (= 15 ks)

7100

8103

7110

8113
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uvex silv-Air p
FFP 2 tvarované a skládací polomasky

uvex silv-Air 7200
Tvarovaná dýchací polomaska třídy FFP 2 
bez výdechového ventilku v novém tvarově 
optimalizovaném designu. Bez obsahu plastu 
a kovových částí poskytuje maska nejvyšší 
komfort nošení.

Obj. číslo 8707.200
Typ tvarovaná polomaska FFP 2 bez

výdechového ventilku
Barva stříbrně šedá
Balení 1 karton (= 20 ks)

uvex silv-Air 7210
Tvarovaná dýchací polomaska třídy FFP 2 
s výdechovým ventilkem v novém tvarově 
optimalizovaném designu. Maska nabízí 
na základě svého ergonomického tvaru 
a možnosti kombinace s ochrannými brýlemi 
nejvyšší komfort nošení.

Obj. číslo 8707.210
Typ tvarovaná polomaska FFP 2

s výdechovým ventilkem
Barva stříbrně šedá
Balení 1 karton (= 15 ks)

uvex silv-Air 7220
Tvarovaná dýchací polomaska třídy FFP 2 
s výdechovým ventilkem v novém tvarově 
optimalizovaném designu. Maska nabízí 
na základě svého ergonomického tvaru 
a možnosti kombinace s ochrannými brýlemi 
nejvyšší komfort nošení. Díky filtračnímu 
materiálu s karbonem dodatečně redukuje 
nepříjemné pachy (plyny a páry pod hraniční 
hodnotou).

Obj. číslo 8707.220
Typ tvarovaná polomaska FFP 2

s výdechovým ventilkem
Barva stříbrná/antracit
Balení 1 karton (= 15 ks)

uvex silv-Air 8203
Skládací dýchací polomaska třídy FFP 2 bez 
výdechového ventilku v novém tvarově 
optimalizovaném designu. Díky adaptabilnímu 
nosnímu pásku poskytuje maska vysoký 
komfort nošení a spolehlivé utěsnění na 
obličeji.

Obj. číslo 8708.203
Typ skládací polomaska FFP 2

bez výdechového ventilku
Barva stříbrná
Balení 1 karton (= 20 ks)

uvex silv-Air 8213
Skládací dýchací polomaska třídy FFP 2 
s výdechovým ventilkem v novém tvarově 
optimalizovaném designu. Díky adaptabilnímu 
nosnímu pásku poskytuje maska vysoký 
komfort nošení a spolehlivé utěsnění na 
obličeji. 

Obj. číslo 8708.213
Typ skládací polomaska FFP 2

s výdechovým ventilkem
Barva stříbrná
Balení 1 karton (= 15 ks)

8203 8213

7200 7210 7220
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uvex silv-Air p
FFP 3 tvarované a skládací polomasky

uvex silv-Air 7310
Tvarovaná dýchací polomaska třídy FFP 3 s výdechovým ventilkem 
v novém tvarově optimalizovaném designu. Díky měkkému těsnícímu 
lemu a extra širokému náhlavnímu pásku zajišťuje polomaska nejvyšší 
komfort nošení a spolehlivé utěsnění na obličeji. 

Obj. číslo 8707.310
Typ tvarovaná polomaska FFP 3 s výdechovým ventilkem
Barva stříbrně šedá
Balení 1 karton (= 5 ks)

uvex silv-Air 7320
Tvarovaná dýchací polomaska třídy FFP 3 s výdechovým ventilkem 
v novém tvarově optimalizovaném designu. Díky měkkému těsnícímu 
lemu a extra širokému náhlavnímu pásku zajišťuje polomaska nejvyšší 
komfort nošení a spolehlivé utěsnění na obličeji. Díky filtračnímu 
materiálu s karbonem dodatečně redukuje nepříjemné pachy (plyny 
a páry pod hraniční hodnotou).

Obj. číslo 8707.320
Typ tvarovaná polomaska FFP 3 s výdechovým ventilkem, s karbonem
Barva stříbrná/antracit
Balení 1 karton (= 5 ks)

uvex silv-Air 8313
Skládací dýchací polomaska třídy FFP 3 s výdechovým ventilkem 
v novém tvarově optimalizovaném designu. Díky adaptabilnímu nosnímu 
pásku a měkkému těsnícímu lemu kolem dokola poskytuje maska 
vysoký komfort nošení a spolehlivé utěsnění na obličeji.

Obj. číslo 8708.313
Typ skládací polomaska FFP 3 s výdechovým ventilkem
Barva stříbrná
Balení 1 karton (= 15 ks)

8313

7310 7320
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uvex silv-Air
Přehled oblastí použití

Činnost Škodlivé látky Ochranná třída

FFP 1 FFP 2 FFP 3

Zpracování dřeva

Měkké dřevo: broušení a řezání jemné částice, dřevěný prach ■

Tvrdé dřevo (duby, buky, tropické dřevo) jemné částice, dřevěný prach ■

Obrušování a čištění barev jemné částice barev ■

Obrušování a čištění barev (obsahujících chrom) jemné částice barev ■

Vodou ředitelné nástřiky barev (obsahujících měď/ chrom/ arsen) jemná aerosolová mlha z barev ■

Stavební práce

Práce s cementem, omítání, obkládání, pokrývání cementový, omítkový, keramický, cihlový prach ■

Vyzdívání: řezání, vrtání, sanace ■

Azbest: drobné práce vlákna ■

Střešní izolace: skelná a minerální vlákna prach a vlákna ■

Tmelení/ plnění: broušení prach ■

Svařování

Svařování nerezové ocele a hliníku kouř ■

Pájení kouř ■

Zpracování kovů

Kovy: vrtání, broušení, frézování, řezání kovový prach ■

Vysoce legovaná ocel/ nerezová ocel: vrtání, broušení frézování, řezání kovový prach ■

Likvidace/ čistící práce

Třídění odpadů a likvidace prach, plísně ■

Likvidace zdravotnického odpadu bakterie, spory ■

Čištění podlah prach (netoxický) ■

Radioaktivně kontaminovaný prach prach ■

Zemědělství

Choroby a léčení nemocných zvířat bakterie, viry ■

Kontakt se spory plísní spory ■

Kontakt se senem, obilím, moukou prach ■

Zdravotnictví/Ošetřování

Alergie, pyly, domácí prach, zvířecí chlupy prach, částice, spory ■

Bakterie, viry, infekce bakterie, viry ■

   Uvedené třídy filtrů slouží pouze jako orientační.  
Je na zodpovědnosti každého uživatele, jestli před použitím překontroloval, zda dýchací přístroj/maska 
odpovídá požadavkům ohledně nebezpečných látek a koncentrace!

Částicové filtry jsou rozděleny do tří kategorií: 

FFP 1  FFP 1 ochrana před prachovými částicemi, které působí buď toxicky nebo fibroticky. Možno 
použít, pokud nejsou překročeny přípustné koncentrace do čtyřnásobku hraniční hodnoty 
(MAK*).

FFP 2  FFP 2 ochrana před zdraví škodlivým, popř. částečně jedovatým prachem, mlhou a dýmem; 
filtry proti pevným a kapalným částicím o průměrné velikosti. Možno použít, pokud koncentrace 
nepřekročí 10-ti násobek hraniční hodnoty (MAK*, TRK**).

FFP 3  FFP 3 ochrana před toxickým prachem, výpary a spreji; filtry proti částicím a aerosolům 
s malým průměrem. Možno použít, pokud koncentrace nepřekročí 30-ti násobek hraniční 
hodnoty (MAK*, TRK**).
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uvex silv-Air c
Ochranné dýchací polomasky

uvex silv-Air c
FFP 1 FFP 2 FFP 3
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uvex silv-Air c
Ochranné dýchací polomasky třídy FFP 1 a FFP 2

Ochranné dýchací polomasky 
uvex silv-Air c
• Nový tvarově optimalizovaný design 
•  Měkké hrany materiálu pro ještě vyšší 
komfort při nošení

•  Bezešvý náhlavní pásek pro komfortní 
a bezpečné nasazení dých. polomasky

•  Výdechový ventilek redukuje teplo 
a vlhkost uvnitř polomasky

•  Nastavitelný nosní pásek umožňuje 
individuální přizpůsobení a utěsnění 
na obličeji

•  Maska splňuje test dolomitickým 
vápencovým prachem

• Kompatibilní s ochrannými brýlemi uvex
•  Nosní lem poskytuje perfektní utěsnění 
v nosní části a vysoký komfort při nošení 

•  Dodatečný filtr z aktivního uhlí proti 
pachům, plynům a parám pod hraniční 
hodnotou u masek FFP 2 (uvex silv-Air c 
2220 a 3220)

Výdechový ventilek s 360° otevřením 
znatelně snižuje odpor vzduchu při 
vydechování a teplo a vlhkost uvnitř masky.

Nosní lem poskytuje jak utěsnění 
polomasky v nosní části, tak vysoký 
komfort při nošení.

Měkký okraj polomasky zabraňuje 
otlakům.

Náhlavní pásek pro individuální, komfortní 
a bezpečné nasazení dých. polomasky. 

Volně nastavitelný nosní pásek umožňuje 
individuální přizpůsobení a perfektní 
utěsnění.
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uvex silv-Air c
Ochranné dýchací polomasky třídy FFP 1

uvex silv-Air 3100
Skládací dýchací polomaska FFP 1 bez výdechového ventilku.

Obj. číslo 8733.100
Typ skládací polomaska FFP 1 bez výdechového ventilku
Barva bílá
Balení 1 karton (= 30 ks)

uvex silv-Air 2100
Tvarovaná dýchací polomaska FFP 1 bez výdechového ventilku. 

Obj. číslo 8732.100
Typ tvarovaná polomaska FFP 1 bez výdechového ventilku
Barva bílá
Balení 1 karton (= 20 ks)

uvex silv-Air 3110
Skládací dýchací polomaska FFP 1 s výdechovým ventilkem.

Obj. číslo 8733.110
Typ skládací polomaska FFP 1 s výdechovým ventilkem
Barva bílá
Balení 1 karton (= 15 ks)

uvex silv-Air 2110
Tvarovaná dýchací polomaska FFP 1 s výdechovým ventilkem. 

Obj. číslo 8732.110
Typ tvarovaná polomaska FFP 1 s výdechovým ventilkem
Barva bílá
Balení 1 karton (= 15 ks)

3100

2100

3110

2110



120

uvex silv-Air c
Ochranné dýchací polomasky třídy FFP 2

uvex silv-Air 3200
Skládací dýchací polomaska FFP 2 
bez výdechového ventilku.

Obj. číslo 8733.200
Typ skládací polomaska FFP 2 bez výdechového ventilku
Barva bílá
Balení 1 karton (= 30 ks)

uvex silv-Air 2200
Tvarovaná dýchací polomaska FFP 2 
bez výdechového ventilku.. 

Obj. číslo 8732.200
Typ tvarovaná polomaska FFP 2 bez výdechového ventilku
Barva bílá
Balení 1 karton (= 20 ks)

uvex silv-Air 3210
Skládací dýchací polomaska FFP 2 
s výdechovým ventilkem..

Obj. číslo 8733.210
Typ skládací polomaska FFP 2 s výdechovým ventilkem
Barva bílá
Balení 1 karton (= 15 ks)

uvex silv-Air 3220
Skládací dýchací polomaska FFP 2 
s výdechovým ventilkem a karbonem..

Obj. číslo 8733.220
Typ skládací polomaska FFP 2 s výdechovým ventilkem
Barva stříbrná
Balení 1 karton (= 15 ks)

uvex silv-Air 2210
Tvarovaná dýchací polomaska FFP 2 
s výdechovým ventilkem. 

Obj. číslo 8732.210
Typ tvarovaná polomaska FFP 2 s výdechovým ventilkem
Barva bílá
Balení 1 karton (= 15 ks)

uvex silv-Air 2220
Tvarovaná dýchací polomaska FFP 2 
s výdechovým ventilkem a karbonovou vrstvou. 

Obj. číslo 8732.220
Typ tvarovaná polomaska FFP 2 s výdechovým ventilkem
Barva stříbrná
Balení 1 karton (= 15 ks)

3200

2200

3210

2210

3220

2220
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uvex silv-Air c
Ochranné dýchací polomasky třídy FFP 3

uvex silv-Air 3310
Skládací dýchací polomaska FFP 3 
s výdechovým ventilkem..

Obj. číslo 8733.310
Typ skládací polomaska FFP 3 s výdechovým ventilkem
Barva bílá
Balení 1 karton (= 15 ks)

uvex silv-Air 2310
Tvarovaná dýchací polomaska FFP 3 
s výdechovým ventilkem.

Obj. číslo 8732.310
Typ tvarovaná polomaska FFP 3 s výdechovým ventilkem
Barva bílá
Balení 1 karton (= 15 ks)

uvex silv-Air 2312
Tvarovaná dýchací polomaska FFP 3 
s výdechovým ventilkem, ergonomický tvar 
určený pro menší obličeje.

Obj. číslo 8732.312
Typ tvarovaná polomaska FFP 3 s výdechovým ventilkem
Barva bílá
Balení 1 karton (= 15 ks)

3310

2310 2312
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Perfektní kombinace
Ochrana z jednoho zdroje

Optimalizované trojrozměrné vytvarování nosní části pro optimální 
kombinování ochranné dýchací polomasky a ochranných brýlí.

Již dlouhá léta patří společnost uvex 
k předním světovým výrobcům 
v oblasti ochrany zraku v průmyslu. 
Na základě tohoto principu byl 
společností uvex vyvinut také systém 
vysoce funkčních ochranných 
dýchacích polomasek uvex silv-Air.

Cílem byla optimální kombinace obou 
těchto produktů mezi sebou, a proto 
následoval vývoj produktů ochrany 
zraku a dýchacích cest společně. 
Ochrana zraku a dýchacích cest byla 
posuzována jako společná jednotka, 
která může optimálně chránit pouze 
dohromady.

Výsledkem tohoto společného vývoje 
je trojrozměrný tvar ochranných 
dýchacích polomasek uvex silv-Air. Ten 
umožňuje optimální a pevné usazení 
ochranných brýlí: nedochází k jejich 
sklouznutí či viklání na nose; pevné 
usazení zaručuje nejvyšší ochranu 
zraku. Tvarované a skládací polomasky 
uvex jsou tedy obzvláště vhodné 
pro kombinování s ochrannými brýlemi 
uvex.

Také nově vyvinutá řada uvex silv-Air 
eco je zcela kompatibilní s ochrannými 
brýlemi uvex: díky zakřivenému tvaru 
v nosní části masky drží ochranné 
brýle uvex pevně na nose.

Spolehněte se na ochranu z jednoho 
zdroje! 



uvex silv-Air High Performance 
uvex silv-Air eco 
uvex silv-Air e

108 – 111
7112, 7212, 
7233, 7312, 
7333 

7232, 7330 
 

7213, 7313 
 

uvex silv-Air p 112 – 115
8103, 8113, 
8203, 8213, 
8313

7100, 7110, 
7120, 7200, 
7210, 7220

7310, 7320 
 

uvex silv-Air c 118 – 121
3100, 3110, 
3200, 3210, 
3220, 3310

2310, 2312 
 

2100, 2110, 
2200, 2210, 
2220

uvex i-3

23 ■ ■

uvex pheos uvex sportstyle

26/27 + 21 ■ ■ ■ ■ ■

uvex i-vo  

30 ■ ■ ■ ■

uvex super g uvex super fit

28 + 29 ■ ■ ■ ■

uvex super OTG uvex super f OTG

41 ■ ■ ■ ■ ■

uvex astrospec 2.0

25 ■ ■ ■ ■

uvex skyguard NT uvex carbonvision

35 + 44 ■ ■ ■ ■

uvex ultrasonic uvex u-vision

45 + 43 ■ ■ ■

uvex ultravision

46 ■ ■ ■ ■ ■
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Možnost kombinací ochranných  
dýchacích polomasek uvex silv-Air  
s ochrannými brýlemi uvex

Strana 
v katalogu 

Skládací dých. 
polomasky  
FFP 1, FFP 2, 
FFP 3

Tvarované dých. 
polomasky  
FFP 1, FFP 2, 
FFP 3

Tvarované dých. 
polomasky  
FFP 2, FFP 3 

Tvarované dých. 
polomasky  
FFP 1, FFP 2, 
FFP 3

Tvarované dých. 
polomasky  
FFP 2, FFP 3 

■ zcela vhodný relativně vhodný
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uvex silv-Air
Rychlý přehled

Obj. číslo Kolekce Výrobek Barva Balení Karton Strana

8701.011 uvex clear čistící spray 1 ks (360 ml) 100 106

8701.019 uvex silv-Air eco náhradní rám eco s náhlavním páskem černošedá 1 ks 30 110

8707.100 uvex silv-Air 7100 tvarovaná maska FFP 1 bez ventilku stříbrně šedá 20 ks 180 113

8707.110 uvex silv-Air 7110 tvarovaná maska FFP 1 s ventilkem stříbrně šedá 15 ks 135 113

8707.200 uvex silv-Air 7200 tvarovaná maska FFP 2 bez ventilku stříbrně šedá 20 ks 180 114

8707.210 uvex silv-Air 7210 tvarovaná maska FFP 2 s ventilkem stříbrně šedá 15 ks 135 114

8707.212 uvex silv-Air 7212 tvarovaná maska FFP 2 s ventilkem bílá 15 ks 135 111

8707.213 uvex silv-Air eco 7213 základní sada, 20 masek FFP 2 a 1 náhl. pásek bílá 20 ks 180 110

8707.214 uvex silv-Air eco 7213 náhradní balení 30 masek FFP 2 a 1 náhl. pásek bílá 30 ks 270 110

8707.220 uvex silv-Air 7220 s karbonem tvarovaná maska FFP 2 s ventilkem stříbrná/antracit 15 ks 135 114

8707.232 uvex silv-Air 7232 High Performance tvarovaná maska FFP 2 s dvěma nádech. a jedním výdech. 
ventilkem stříbrně šedá 3 ks 36 109

8707.233 uvex silv-Air 7233 High Performance tvarovaná maska FFP 2 s dvěma nádech. a jedním výdech. 
ventilkem bílá 3 ks 36 108

8707.310 uvex silv-Air 7310 tvarovaná maska FFP 3 s ventilkem stříbrně šedá 5 ks 60 115

8707.311 uvex silv-Air 7311 tvarovaná maska FFP 3 s ventilkem bílá 120 ks 120 111

8707.312 uvex silv-Air 7312 tvarovaná maska FFP 3 s ventilkem bílá 5 ks 60 111

8707.313 uvex silv-Air eco 7313 základní sada, 20 masek FFP 3 a 1 náhl. pásek bílá 20 ks 180 110

8707.314 uvex silv-Air eco 7313 náhradní balení 30 masek FFP 3 a 1 náhl. pásek bílá 30 ks 270 110

8707.315 uvex silv-Air 7315 tvarovaná maska FFP 3 s ventilkem bílá 5 ks 60 111

8707.320 uvex silv-Air 7320 with carbon tvarovaná maska FFP 3 s ventilkem stříbrná/antracit 5 ks 60 115

8707.330 uvex silv-Air 7330 High Performance tvarovaná maska FFP 3 s dvěma nádech. a jedním výdech. 
ventilkem stříbrně šedá 3 ks 36 109

8707.333 uvex silv-Air 7333 High Performance tvarovaná maska FFP 3 s dvěma nádech. a jedním výdech. 
ventilkem bílá 3 ks 36 108

8708.103 uvex silv-Air 8103 skládací maska FFP 1 bez ventilku stříbrná 20 ks 480 113

8708.113 uvex silv-Air 8113 skládací maska FFP 1 s ventilkem stříbrná 15 ks 360 113

8708.203 uvex silv-Air 8203 skládací maska FFP 2 bez ventilku stříbrná 20 ks 480 114

8708.213 uvex silv-Air 8213 skládací maska FFP 2 s ventilkem stříbrná 15 ks 360 114

8708.313 uvex silv-Air 8313 skládací maska FFP 3 s ventilkem stříbrná 15 ks 360 115

8732.100 uvex silv-Air 2100 tvarovaná maska FFP 1 bez ventilku bílá 20 ks 240 119

8732.110 uvex silv-Air 2110 tvarovaná maska FFP 1 s ventilkem bílá 15 ks 180 119

8732.200 uvex silv-Air 2200 tvarovaná maska FFP 2 bez ventilku bílá 20 ks 240 120

8732.210 uvex silv-Air 2210 tvarovaná maska FFP 2 s ventilkem bílá 15 ks 180 120

8732.220 uvex silv-Air 2220 s karbonem tvarovaná maska FFP 2 s ventilkem stříbrná 15 ks 180 120

8732.310 uvex silv-Air 2310 tvarovaná maska FFP 3 s ventilkem bílá 15 ks 180 121

8732.312 uvex silv-Air 2312 tvarovaná maska FFP 3 s ventilkem bílá 15 ks 180 121

8733.100 uvex silv-Air 3100 skládací maska FFP 1 bez ventilku bílá 30 ks 360 119

8733.110 uvex silv-Air 3110 skládací maska FFP 1 s ventilkem bílá 15 ks 180 119

8733.200 uvex silv-Air 3200 skládací maska FFP 2 bez ventilku bílá 30 ks 360 120

8733.210 uvex silv-Air 3210 skládací maska FFP 2 s ventilkem bílá 15 ks 180 120

8733.220 uvex silv-Air 3220 s karbonem skládací maska FFP 2 s ventilkem stříbrná 15 ks 180 120

8733.310 uvex silv-Air 3310 skládací maska FFP 3 s ventilkem bílá 15 ks 180 121


