
Dräger X-plore® 1900
Filtrační polomasky

Dräger X-plore® 1900 je výkonná jednorázová polomaska s částicovým
filtrem určená k ochraně před jemným prachem a částicemi. Špičková
polomaska s částicovým filtrem je k dispozici ve dvou velikostech.
Vyznačuje se snadným používáním, vynikajícím komfortem a optimálním
přilnutím k obličeji. Pro nejvyšší stupeň bezpečnosti – vhodná i pro osoby
používající dioptrické brýle.
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Skládací trojdílná konstrukce  

optimalizuje přizpůsobení obličeji 

a stabilizuje polohu masky

Měkká vnitřní vrstva zhotovená z 

jemného nenasákavého materiálu 

zajišťuje dlouhodobé pohodlí

Hlavové pásky VarioFLEX odolávající opotřebení  

usnadňují nasazování a snímání masky a umožňují 

pohodlné nošení

Filtrační materiál CoolSAFE 

zajišťuje vysokou účinnost iltrace 

a nízký dechový odpor

Výdechový ventil CoolMAX 

(volitelné příslušenství)

účinně vypouští vlhký a teplý 

vydechovaný vzduch do okolí

Dvě velikosti (S a M/L)

zaručují optimální usazení na téměř 

jakýkoli obličej

Konstrukce SmartFOLD s 

patentovaným dvojitým 

zesílením 

poskytuje větší dýchací 

prostor a zpevňuje 

tělo masky

Pružná nosní svorka a měkký nosní polštářek  

pro bezpečné a pohodlné utěsnění



Výhody
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Vysoká účinnost filtrace pro vyšší bezpečnost

Filtrační materiál CoolSAFE poskytuje účinnou ochranu před jemným prachem a pevnými i kapalnými částicemi
v ovzduší. Spojuje vysokou účinnost filtrace s nízkým odporem dechu a umožňuje tak uživateli dlouhodobou
snadnou práci bez únavy. Polomaska je vhodná k bezpečné práci zejména v prostředích s vysokým výskytem
prachu.

Polomaska je k dispozici ve třech třídách ochrany EN, které jsou přehledně odlišeny barevným kódem
(FFP1 = žlutá, FFP2 = oranžová, FFP3 = červená).

Snadné používání

Pružný smyčkový hlavový pásek VarioFLEX usnadňuje nasazení polomasky Dräger X-plore 1900. Rozložíte
masku, přiložíte ji na tvář, umístíte pásky a stisknete nosní svorku podle značek. Díky svému pevnému tvaru
je polomaska lehká a snadno se nosí. Bezpečně padne a těsní bez nadměrného přítlaku. Kompaktní skládací
konstrukce šetří prostor ve skladu i na pracovišti. Každá jednorázová maska se dodává v individuálním
hygienickém obalu, který ji chrání před znečištěním.

Optimálně padne

Polomaska s filtrem částic je k dispozici ve dvou velikostech (S a M/L). Je tak vhodná pro obličeje různých tvarů
a velikostí. Každý uživatel si může zvolit správnou velikost a zajistit si tak dokonalé přilnutí polomasky k obličeji.
Skládací trojdílná konstrukce poskytuje vysokou úroveň flexibility – maska dobře padne a snadno se přizpůsobí
obličeji uživatele. Rovněž zaručuje stabilní polohu masky na obličeji. Maska se neposouvá ani během hovoru.

Pružná nosní svorka je uvnitř filtračního materiálu a je propojena s měkkým vnitřním nosním polštářkem. To
umožňuje efektivní polohování masky a bezpečné utěsnění v oblasti nosu. Hlavové pásky VarioFLEX jsou vysoce
pružné a lze je jednotlivě nastavovat pro různé velikosti hlavy.

Vynikající komfort

Díky nejmodernějším výkonným filtračním materiálům polomasky s filtrem částic umožňují svému uživateli
dýchání téměř bez jakéhokoli odporu. Volitelné modely, které jsou vybaveny výdechovým ventilem CoolMAX,
ještě více snižují odpor dýchání a zároveň pomáhají zabraňovat v hromadění tepla a vlhkosti uvnitř masky. To
poskytuje úlevu uživateli zejména při fyzicky náročných činnostech a ještě více posiluje komfort dýchání.

Pro polomasku Dräger X-plore 1900 byla použita konstrukce SmartFOLD s patentovaným dvojitým zesílením.
Tvar masky je vysoce stabilní a poskytuje velký prostor pro dýchání. Kromě toho vydechovaný vzduch směřuje
dolů a snižuje tak subjektivní teplotu uvnitř masky.
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Skvělé vidění s brýlemi

Při vývoji produktu byl kladen důraz na naprostou kompatibilitu polomasky s ochranou zraku. Díky speciální
konstrukci mohou polomasku Dräger X-plore 1900 velmi pohodlně nosit i osoby, jež používají dioptrické brýle.
Ty si s maskou vzájemně nepřekáží a ani se nezamlžují.

Podrobnosti
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Třídy ochrany jsou přehledně odlišeny
barevným kódováním

K dispozici ve dvou velikostech pro
obličeje různých tvarů

Dobrá kombinace: Dräger X-plore® 1900
a ochranné brýle
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Vyznačená místa pro stisknutí nosní
svorky

Kompaktní skládací konstrukce a
hygienický individuální obal

Proud vydechovaného vzduchu směřuje
optimálně mimo masku



Odpor dýchání až o 71 % nižší než požaduje norma
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* Všechny hodnoty platí pro rychlost dýchání 95 l/min. Uvedené hodnoty představují průměrné hodnoty pro verzi Dräger X-plore® 1900 ve
velikosti M/L, vycházejí z interního testování Dräger a byly naměřeny v souladu s požadavky normy EN 149:2001+A1:2009.

Související produkty
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Dräger X-plore® 1300

Maska Dräger X-plore® 1300 v sobě kombinuje prokázanou a
spolehlivou ochranu dýchání s inteligentními novými nápady, které
zabezpečují vysokou úroveň pohodlí a snadné použití.



Související produkty
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Dräger X-plore® 1700

Dýchejte v pohodě a zůstaňte v bezpečí: Díky masce
Dräger X-plore® 1700 budete dýchat snadno a pohodlně. Filtrační
materiál CoolSAFE™ ideálně kombinuje malý dýchací odpor s vysokou
účinností filtru v jediné masce. Ventil CoolMAX™ účinně vypouští vlhký
a teplý vydechovaný vzduch ven z masky. Dýchání je tak velmi snadné a
vám je pod maskou příjemně.
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Dräger X-plore® 1700+

Odpor dýchání díky speciálně vyvinutému filtračnímu materiálu
CoolSAFE+™ téměř nepocítíte: Lícnice pro filtraci částic
Dräger X-plore® 1700+ zajišťují optimální komfort dýchání díky
minimálnímu dýchacímu odporu.



Technické údaje
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INFORMACE K POUŽITÍ

Třída ochrany Násobek1 mezní hodnoty2 Oblasti využití a omezení při používání

FFP1 4 Proti pevným a kapalným částicím, nikoli
však proti karcinogenním či radioaktivním
látkám, polétavým biologickým látkám
zařazeným do rizikových skupin 2 a 3 ani
proti enzymům3

FFP2 10 Proti pevným a kapalným částicím, nikoli
však proti radioaktivním látkám, polétavým
biologickým látkám zařazeným do rizikové
skupiny 3 ani proti enzymům3

FFP3 304 Proti pevným a kapalným částicím a rovněž
proti radioaktivním materiálům, polétavým
biologickým látkám zařazeným do rizikové
skupiny 3 a proti enzymům3

Neschváleno v Austrálii.
1 dle EN 529:2005, odchylky dle národních předpisů v dané zemi
2 maximální povolená koncentrace škodlivých látek stanovená pro jednotlivé státy
3 může se lišit dle požadavků a předpisů jednotlivých zemí
4 Velká Británie: 20

Dräger X-plore® 1900
EN 149:2001+A1:2009, (EU) 2016/425
AS/NZS 1716/2012

Certifikáty

SANS 50149:2003
Označení D Úspěšný test odolnosti vůči ucpání

dolomitovým prachem
Označení NR Masku lze používat nejvýše po dobu jedné

pracovní směny

Filtrační materiál CoolSAFE Polypropylen
Hlavové pásky VarioFLEX Polyester + elastan
Držák pásků Polypropylen
Ventil CoolMAX: Pouzdro / disk ventilu Polypropylen / izopren
Nosní svorka (integrovaná) Pocínovaný plech

(bez hliníku)
Nosní polštářek Syntetická pěna

Materiály*

*Žádná ze součástí neobsahuje latex
Barva bílá

FFP1 žlutá
FFP2 oranžová

Barevné kódování

FFP3 červená

X-plore® 1910 / 1920 / 1930 215 x 80 x 10Rozměry (délka x šířka x výška v mm)

X-plore® 1910 V / 1920 V / 1930 V 215 x 80 x 23

X-plore® 1910 / 1920 / 1930 10,7 / 11,3 / 11,8Hmotnost (g)

X-plore® 1910 V / 1920 V / 1930 V 14,5 / 15,1 / 15,6
Země původu Švédsko
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INFORMACE K ÚČELU POUŽITÍ

Činnost
Práce se dřevem

Typ částic Třída filtru

Broušení dřeva – tvrdé dřevo, měkké dřevo Jemné částice, dřevěný prach FFP2
Řezání dřeva – tvrdé dřevo, měkké dřevo Jemné částice, dřevěný prach FFP2
Moření dřeva (mořidlo obsahující měď
nebo chrom)

Jemný aerosol barvy FFP3

Odstraňování nátěrů Jemné částice barvy FFP2
Odstraňování nátěrů (nátěry obsahující
chrom)

Jemné částice barvy FFP3

Broušení/obrušování
Odstraňování rzi Prach rzi a kovu FFP2
Zdivo/beton Kamenný prach FFP2
Tvrdé a měkké dřevo Dřevěný prach FFP2
Syntetika/plasty Syntetický prach FFP2
Lakýrnické práce Částice barvy FFP2
Nátěry (nátěry obsahující chrom) Částice barvy FFP3
Železo/ocel Kovový prach FFP2
Nerezová ocel Kovový prach FFP3
Odstraňování lepidel Jemný prach FFP2

Stavebnictví a hornictví
Natírání barvami rozpustnými ve vodě Velké částice barev FFP2
Lak ve spreji Aerosol barvy FFP2
Demolice Obecný prach FFP2
Budování stavebních základů Betonový prach FFP1
Manipulace s betonem Betonový prach FFP1
Vylévání betonu Jemný omítkový prach FFP2
Práce se dřevem Dřevěný prach – tvrdé a měkké dřevo FFP2
Montáž izolace Prach a vlákna FFP1
Pokrývačské a obkladačské práce Prach ze střech a obkladů FFP2
Hornictví Jemný kamenný prach FFP2

Zpracování kovů

Zinek* Zinek/kovové výpary obecně FFP3

Hliník* Výpary oxidu hlinitého FFP3

Nerezová ocel* Výpary oxidů kovů FFP3
Ruční svařování elektrickým obloukem* /
laserem*

Jiskry, výpary FFP3

Pájení tvrdou pájkou Výpary FFP2
Vrtání Kovový prach FFP1
Řezání Kovový prach FFP1
*Sváření: Pro koncentrace škodlivých plynů (např. O3, NOX) pod mezními hodnotami.

Likvidace odpadu
Likvidace odpadu Prach FFP3
Čištění v prostředí s nízkou úrovní
prašnosti

Prach (netoxický) FFP2

Zametání povrchů Prach (netoxický) FFP2
Likvidace odpadu a odpadních vod Bakterie/plísně FFP2
Likvidace zdravotnického odpadu Bakterie/viry FFP3
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Ne všechny výrobky, funkce nebo služby jsou na prodej ve všech zemích.
Zmiňované obchodní známky jsou registrovány pouze v určitých zemích a nemusí být nutně registrovány v zemích,
v nichž je tento materiál zveřejněn. Aktuální stav naleznete na adrese www.draeger.com/trademarks.

SÍDLO SPOLEČNOSTI
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Německo
www.draeger.com

ČESKÁ REPUBLIKA
Dräger Safety s.r.o.
Obchodní 124
251 01 Čestlice
Tel +420 272 011 852
Fax +420 272 767 414
prodej@draeger.com
.

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
Tel +43 1 60 90 4809
Fax +43 1 69 95 497
contactSEE@draeger.com
.

SERVIS:
Dräger Safety s.r.o.
Obchodní 124
251 01 Čestlice
Tel +420 272 011 855
Fax +420 272 767 857
.
Dräger Safety s.r.o.
Divize PPS Vítkovice
Kotkova 4a
706 02 Ostrava - Vítkovice
Tel +420 595 953 622
Fax +420 595 956 272
.

Příslušného regionálního
obchodního zástupce
najdete zde:
www.draeger.com/kontakt
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Tento návod nezprošťuje uživatele povinnosti dodržovat platné národní předpisy a zákony, například DGUV-R 112-190 v Německu.
Přečtěte si návod k použití dodaný s výrobkem.

Informace pro objednání

Dräger X-plore® 1910
FFP1

Velikost Označení Počet kusů v krabici Obj. číslo

Dräger X-plore® 1910 M/L FFP1 NR D 20 395 1910

Dräger X-plore® 1910 S FFP1 NR D 20 395 1911

Dräger X-plore® 1910 V M/L FFP1 NR D 10 395 1915

Dräger X-plore® 1910 V S FFP1 NR D 10 395 1916

Dräger X-plore® 1920
FFP2

Velikost Označení Počet kusů v krabici Obj. číslo

Dräger X-plore® 1920 M/L FFP2 NR D 20 395 1920

Dräger X-plore® 1920 S FFP2 NR D 20 395 1921

Dräger X-plore® 1920 V M/L FFP2 NR D 10 395 1925

Dräger X-plore® 1920 V S FFP2 NR D 10 395 1926

Dräger X-plore® 1930
FFP3

Velikost Označení Počet kusů v krabici Obj. číslo

Dräger X-plore® 1930 M/L FFP3 NR D 20 395 1930

Dräger X-plore® 1930 S FFP3 NR D 20 395 1931

Dräger X-plore® 1930 V M/L FFP3 NR D 10 395 1935

Dräger X-plore® 1930 V S FFP3 NR D 10 395 1936

V = verze s výdechovým ventilem CoolMAX
Velikosti: M/L = střední/velká; S = malá


