
Regelmatig krijgen wij de vraag: ‘Hoe lang 
gaat deze filter mee?’. Dat is een vraag 
die moeilijk te beantwoorden is omdat 
de levensduur van een filter kan worden 
beïnvloed door een aantal factoren: 
concentratie van verontreinigingen in de lucht, 
luchtvochtigheid, omgevingstemperatuur, 
voldoende afzuiging, type filter, ventilatie en 
luchtbehoefte gebruiker. Om goed beschermd 
te blijven, is het noodzakelijk om tijdig uw 
filters te vervangen.

Stofmasker en half-/volgelaatsmasker
Als u werkt met een stofmasker is het redelijk 
gemakkelijk te bepalen wanneer dit verzadigd 
is. Als u namelijk meer moeite moet doen om 
te ademen door het filterdoek, dan is het tijd 
om uw stofmasker te vervangen. Als u met 
een half-/volgelaatsmasker werkt, enkel in 
combinatie met een stoffilter, dan moet u ook 
het filter vervangen als uw ademweerstand 
achteruit gaat. Wacht hier in beide gevallen 
niet te lang mee. Ademen door een verzadigd 
stofmasker en/of stoffilter is beduidend 
moeilijker, u raakt er eerder door vermoeid en 
uiteindelijk is uw productiviteit lager.Gas-/

combinatiefilter
Het wordt een stuk ingewikkelder indien u 
ook werkt met gas-/combinatiefilter. Als 
alle moleculen van het gas-/combinatiefilter 
verzadigd zijn, biedt het geen bescherming 
meer. Als u de verontreiniging die in de lucht 
zit proeft of ruikt bij het correct dragen van het 
masker, dan moet u direct het filter vervangen. 
Als u altijd met dezelfde stoffen werkt en het 
filter is bijvoorbeeld na 30 uur verzadigd, dan 
bouwt u voor uzelf een veiligheidsmarge in en 
vervangt u het filter na 25 uur. Dit is natuurlijk 
een subjectieve methode omdat u altijd 
afhankelijk bent van menselijke zintuigen. 
Als u 100% zeker wilt zijn dan kunt u ook 
concentratiemetingen laten verrichten.

Aanblaassysteem 
Als u werkt met een aanblaassysteem, dan is 
het heel gemakkelijk af te lezen wanneer het 
stoffilter verzadigd is. Alle aanblaassystemen 
hebben een indicator waarop dit af te lezen 
is. In het geval van de Scott Proflow kunt u dit 
zien aan de P-indicator. Wanneer het display 
P9 laat zien, dan heeft u nog een schoon filter, 
hoe verder het getal zakt, hoe meer het filter 

verzadigd raakt. Bij P0 is 
het filter volledig verzadigd, 
het apparaat geeft dan een 
waarschuwingssignaal, dan 
is het zaak om het filter te 
vervangen. Bij CleanAir kunt u 
aan de gele filterindicator zien of het filter aan 
vervanging toe is. Hoe verder dit terugloopt, 
hoe meer verzadigd het filter raakt.

Vervang in onderstaande  
gevallen altijd uw filter:

  U een doorslag constateert (reuk en/of 
smaak)

  De ademweerstand gaat achteruit
  De houdbaarheidsdatum is verstreken
  Het gas-/combinatiefilter > 6 maanden uit de 
verpakking is

  Er dusdanig ernstige beschadigingen 
(ingedeukt, behuizing laat los) zijn

Filters even uitblazen 
met de pneumatische 
pomp en weer door?
Je longen voelen deeltjes die je ogen niet kunnen zien



NIEUW IN ONS  
ASSORTIMENT!

CleanAir Unimask grijs
Dit licht universeel gelaatsscherm biedt het hoogste comfort  
en veiligheid

Het hoogste niveau van adembescherming met verbeterde 
interne luchtstroomregeling en een vizier met uitstekende 
optische en mechanische eigenschappen maken dit universele 
lichte gelaatsscherm tot een echte leider in zijn klasse. UniMask 
is licht (slechts 380 g) en biedt een uitstekend gebruikerscomfort 
– de interne luchtstroomregeling stelt de gebruiker in staat 
de richting en intensiteit van de lucht in te stellen die naar het 
gezicht of rechtstreeks naar de ademzone wordt gevoerd. De 
gebruikers kunnen naar gelang hun voorkeur kiezen voor een 
gelaatsafdichting van zacht textiel of een neopreen. Het vizier 
biedt helder en ongestoord zicht van de hoogste kwaliteit (klasse 
1 volgens EN 166) en hoge mechanische weerstand. UniMask is 
gemakkelijk te gebruiken en alle reserveonderdelen zijn snel 
en gemakkelijk te vervangen, wat snel en eenvoudig onderhoud 
mogelijk maakt.

CleanAir Chemical 2F
Compact, lichtgewicht en toch 
krachtig…. Maak kennis met het 
meest veelzijdige en duurzame 
ademluchtzuiveringssysteem  
op de markt.
Ondanks het compacte ontwerp en 
het lage gewicht, wordt Chemical 
2F gekenmerkt door uitstekende 
duurzaamheid, chemische 
bestendigheid en verhoogde bescherming tegen indringing van 
vloeistoffen. Het doordachte ontwerp met een glad oppervlak 
maakt gemakkelijke ontsmetting met een douche of volledige 
onderdompeling mogelijk. Het unieke automatische sluitsysteem 
voorkomt ongewenste vervuiling tijdens het wisselen van de 
filters. Het slimme Flow Control-systeem houdt de luchtstroom 
op een constant niveau, ongeacht een verstopte filter of een lage 
batterijspanning. Audiovisueel alarm geeft aan wanneer de batterij 
moet worden opgeladen en / of het filter moet worden vervangen. 
Een vaste luchtstroom van 160 l / min is beschikbaar tijdens de hele 
dienst dankzij de optionele Heavy Duty-batterij.

CleanAir Ready 2 Paint set
Art.nr.: 27.2851035701WTC 

In de set zit:
 CleanAir Chemical 2F
 CleanAir EPDM slang
 CleanAir Unimask grijs 
 2 x A2P3 filter
 Reserve polyamide vizier tbv Unimask
 Clean Air transporttas 

Combinatie met 
veiligheidshelm mogelijk!


