
Dräger X-plore® 1900
Particle Filtering Face Piece

Dräger X-plore® 1900 adalah masker debu sekali pakai dengan performa
yang tinggi untuk perlindungan terhadap debu halus dan partikel. Masker
filter partikel premium tersedia dalam dua ukuran, menggabungkan
kemudahan penggunaan, kenyamanan yang lebih, dan pemasangan yang
optimal. Untuk tingkat keamanan yang tinggi – bahkan untuk orang yang
menggunakan kacamata.
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Desain lipatan tiga bagian  

untuk penyetelan yang optimal  

di wajah dan kestabilan  

penempatan masker 

Lapisan dalam halus terbuat dari 

bahan tahan lembap yang lunak  

untuk kenyamanan jangka panjang

Tali pada kepala VarioFLEX yang tahan sobek  

membuat masker mudah dipasang dan dicopot 

serta nyaman dipakai

Bahan ilter CoolSAFE  
untuk eisiensi iltrasi yang tinggi dan hambatan 
pernapasan yang rendah

Katup ekshalasi CoolMAX 
(opsional)   

melepas secara efektif  

hembusan udara lembap dan  

hangat ke bagian luar

Tersedia dua ukuran (S dan M/L) 
agar terpasang optimal untuk  

semua tipe wajah

Desain SmartFOLD  
dengan penguatan  

ganda yang paten

memberikan tambahan  

ruang pernapasan dan  

badan masker yang kukuh

Klip hidung leksibel dan bantalan  
hidung yang lembut  

agar menyekat dengan baik tanpa  

ketidaknyamanan
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Efisiensi filtrasi yang tinggi untuk peningkatan keamanan

Bahan filter CoolSAFE memberikan perlindungan yang efektif terhadap debu halus serta partikel padat dan cair.
Bahan ini menggabungkan efisiensi filtrasi yang tinggi dengan hambatan pernapasan yang rendah, membuat
pengguna dapat bekerja dengan mudah dan tanpa lelah untuk waktu yang lama. Masker ini secara khusus
cocok untuk bekerja secara aman di lingkungan dengan tingkatkatan debu tinggi.

Masker tersedia dalam tiga kelas perlindungan EN yang mudah dikenali melalui kode warnanya (FFP1 = kuning,
FFP2 = oranye, FFP3 = merah).

Kemudahan penggunaan

Tali kepala yang fleksibel VarioFLEX dan melingkar kontinu mempermudah memasang Dräger X-plore® 1900.
Cukup dengan membuka masker, menempatkannya di wajah, memasang tali, dan menekan klip hidung,
dengan mengikuti tanda yang tampak. Juga karena bentuknya yang tetap, masker mudah dipasang dan nyaman
dipakai. Masker terpasang dengan aman dan menyekat dengan ketat tanpa ditekan. Desain lipatan yang ringkas
menghemat ruang penyimpanan, baik di gudang atau dalam perjalanan ke lokasi kerja. Setiap masker sekali
pakai disediakan dalam kemasan satuan yang higienis, melindunginya dari kontaminasi.

Ukuran optimal

Masker debu tersedia dalam dua ukuran (S dan M/L). Ini membuatnya cocok untuk berbagai bentuk dan
ukuran wajah, sehingga setiap pengguna dapat memilih ukuran yang benar untuk pemasangan yang optimal.
Desain lipatan tiga bagian memberikan fleksibilitas dari segi pemasangan, sehingga masker dengan mudah
menyesuaikan terhadap wajah pengguna. Itu juga menjamin bahwa masker tetap berada pada posisinya.
Bahkan saat pengguna berbicara, masker tidak akan bergeser.

Klip hidung fleksibel terpadu ke dalam bahan filter dilengkapi bantalan hidung lunak di bagian dalamnya. Ini
memungkinkan masker ditempatkan secara efektif dan menyekat dengan aman di bagian hidung. Tali kepala
VarioFLEX sangat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan berbagai ukuran kepala.

Kenyamanan yang lebih

Berkat bahan filter performa tinggi terbaru, masker setengah wajah dengan filter partikel ini membuat pengguna
dapat bernapas dengan nyaris tanpa hambatan. Model opsional dilengkapi dengan katup ekshalasi CoolMAX
yang mengurangi hambatan pernapasan lebih lanjut sambil membantu mencegah akumulasi panas dan lembap
di dalam masker. Ini memberikan kelegaan bagi pengguna, khususnya selama aktivitas fisik berat, dan membuat
pernapasan menjadi lebih nyaman lagi.

Seri Dräger X-plore 1900 mempunyai desain SmartFOLD dengan penguatan ganda berpaten. Ini membuat
bentuk masker sangat stabil dan memberikan ruang pernapasan yang luas. Selain itu, udara yang dihembuskan
diarahkan ke bawah, mengurangi suhu yang terasa di dalam masker.
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Penglihatan yang baik dengan kacamata

Dalam pengembangan produk fokus khusus diberikan pada desain agar masker kompatibel sepenuhnya
dengan kacamata pelindung. Berkat desain khusus masker ini, pengguna kacamata juga dapat menggunakan
Dräger X-plore 1900 dengan nyaman, masker dan kacamata tidak saling mengganggu dan tidak menimbulkan
pengembunan pada kacamata.

Perincian
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Kelas perlindungan yang mudah dikenali
dengan kode warna

Tersedia dalam dua ukuran untuk
berbagai bentuk wajah

Kombinasi yang baik: Dräger X-plore®
1900 dan kacamata pelindung
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Penanda yang tampak untuk menekan
klip hidung

Desain lipat yang ringkas dan kemasan
satuan yang higienis

Aliran udara ekshalasi yang diarahkan
secara optimal keluar dari masker



Hambatan pernapasan lebih rendah hingga 71% daripada persyaratan
standar
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*Semua nilai untuk inhalasi pada 95 L/menit Nilai yang tercantum adalah nilai rata-rata untuk versi Dräger X-plore® 1900 dalam ukuran M/
L, berdasarkan pengujian internal Dräger, diukur sesuai dengan persyaratan standar EN 149:2001+A1:2009.

Produk Terkait
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Dräger X-plore® 1300

Dräger X-plore® 1300 memadukan perlindungan pernapasan yang andal
dan telah teruji dengan ide baru yang cerdas sehingga menjamin tingkat
kenyamanan yang tinggi dan kemudahan penggunaan.
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Dräger X-plore® 1700

Pernapasan sejuk, tetap aman: Dräger X-plore® 1700 membuat
pernapasan mudah dan nyaman. Bahan filter CoolSAFE secara ideal
menggabungkan hambatan pernapasan rendah dengan performa filter
tinggi dalam satu masker. Dan katup CoolMAX melepaskan secara
efisien hembusan udara yang lembap dan hangat ke bagian luar. Ini
membuat pernapasan sungguh mudah dan menjaga Anda tetap sejuk
bernafas di dalam masker.

D
-5

03
11

-2
01

2

Dräger X-plore® 1700+

Hambatan pernapasan yang nyaris tidak terasa berkat bahan filter
CoolSAFE+ yang dikembangkan secara khusus: Penutup wajah dengan
filter partikel Dräger X-plore® 1700+ memberikan kenyamanan optimum
melalui hambatan pernapasan minimum.
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INFORMASI PENGGUNAAN

Kelas perlindungan Jumlah1 nilai batas2 Bidang aplikasi dan pembatasan
penggunaan

FFP1 4 Terhadap partikel padat dan cair, namun
bukan terhadap bahan karsinogenik dan
radioaktif, zat biologis terbawa udara dari
grup risiko 2 dan 3, serta enzim 3

FFP2 10 Terhadap partikel padat dan cair, namun
bukan terhadap bahan radioaktif, zat
biologis terbawa udara dari grup risiko 3,
serta enzim 3

FFP3 304 Terhadap partikel padat dan cair, dan juga
terhadap bahan radioaktif, zat biologis
terbawa udara dari grup risiko 3, serta
enzim 3

Tidak disetujui di Australia.
1 sesuai dengan EN 529:2005, dapat diamandemen oleh peraturan nasional
2 konsentrasi maksimum zat berbahaya yang diizinkan yang ditentukan oleh negara
3 jika perlu, kepatuhan yang ketat terhadap peraturan nasional yang berbeda
4 UK: 20

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

Persetujuan

SANS 50149:2003
Penandaan D Lulus uji debu dolomit terhadap

penyumbatan
Penandaan NR Masker hanya dapat digunakan untuk

maksimum satu giliran kerja

Bahan filter CoolSAFE Polipropilen
Tali kepala VarioFLEX Poliester + elastan
Penahan tali Polipropilen
Katup CoolMAX: Wadah / cakram katup Polipropilen / Isoprena
Klip hidung (terpadu) Pelat kaleng

(bebas aluminium)
Bantalan hidung busa yang sintetis

Bahan*

*Semua komponen bebas lateks
Warna putih

FFP1 kuning
FFP2 oranye

Kode warna

FFP3 merah

X-plore® 1910 / 1920 / 1930 215 x 80 x 10Dimensi (panjang x lebar x tinggi dalam
mm) X-plore® 1910 V / 1920 V / 1930 V 215 x 80 x 23

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

X-plore® 1910 V / 1920 V / 1930 V 14,5 / 15,1 / 15,6
Negara asal Swedia
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INFORMASI APLIKASI

Aktivitas
Kerja kayu

Jenis partikel Kelas filter

Mengamplas – kayu keras, kayu lunak Partikel halus, debu kayu FFP2
Memotong kayu – kayu keras, kayu lunak Partikel halus, debu kayu FFP2
Pewarnaan kayu (pewarna mengandung
tembaga atau krom)

Kabut cat halus FFP3

Pembersih cat Partikel cat halus FFP2
Pembersih cat (cat mengandung krom) Partikel cat halus FFP3

Mengamplas/Menggiling
Pembersihan karat/korosi Karat/korosi dan debu besi FFP2
Batu/beton debu batu FFP2
Kayu keras dan lunak Debu kayu FFP2
Sintetik/Plastik Debu sintetik FFP2
Pengecatan Partikel cat FFP2
Pengecatan (cat mengandung krom) Partikel cat FFP3
Besi/baja Debu metalurgi FFP2
Baja tahan karat Debu metalurgi FFP3
Pembersihan perekat Debu halus FFP2

Konstruksi dan pertambangan
Pengecatan dengan cat larut air Partikel cat besar FFP2
Pernis semprot Kabut cat FFP2
Pembongkaran Debu umum FFP2
Lingkungan fondasi Debu beton FFP1
Penanganan beton Debu beton FFP1
Penuangan beton Debu plester halus FFP2
Kerja kayu Debu kayu – lunak dan keras FFP2
Pemasangan isolasi Debu dan serat FFP1
Pemasangan atap dan ubin Debu atap dan ubin FFP2
Pertambangan Debu batu halus FFP2

Pemprosesan logam

Seng* Uap metalurgi umum/seng FFP3

Aluminium* Uap aluminium oksida FFP3

Baja tahan karat* Uap logam oksida FFP3
Las laser*/ las listrik* manual Percikan, uap FFP3
Menyolder keras Uap FFP2
Mengebor Debu metalurgi FFP1
Menggergaji Debu metalurgi FFP1
*Pengelasan: Untuk konsentrasi gas berbahaya (mis. O3, NOX) di bawah nilai batas.

Pembuangan limbah
Pembuangan limbah Debu FFP3
Tugas membersihkan di lingkungan debu
tingkat rendah

Debu (tidak beracun) FFP2

Menyapu lantai Debu (tidak beracun) FFP2
Pembuangan limbah dan kotoran Bakteri/jamur FFP2
Pembuangan limbah medis Bakteri/virus FFP3
Panduan ini tidak melepaskan pengguna dari kewajiban untuk mematuhi hukum dan peraturan nasional, misalnya DGU-R 112-190 di
Jerman. Harap membaca panduan pengoperasian yang disediakan bersama produk.
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Tidak semua produk, fitur, atau layanan tersedia untuk dijual di semua negara.
Merek dagang yang disebutkan hanya terdaftar di negara-negara tertentu dan tidak harus terdaftar di negara
tempat bahan ini diedarkan. Kunjungi www.draeger.com/trademarks untuk melihat statusnya saat ini.

KANTOR PUSAT
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Jerman
www.draeger.com

INDONESIA
PT. Draegerindo Jaya
Alamanda Tower, Floor 32
Jl. TB. Simatupang Kav. 23-24
Cilandak Barat
Jakarta 12430
Tel +62 21 8066 90 30
Fax +62 21 8066 90 99
sales.indonesia@draeger.com
.

Temukan Perwakilan
Penjualan Regional di:
www.draeger.com/contact
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Dräger X-plore® 1910
FFP1

Ukuran Penanda Item/Kotak No. Material

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

Ukuran Penanda Item/Kotak No. Material

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

Ukuran Penanda Item/Kotak No. Material

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 = versi dengan katup ekshalasi CoolMAX
Ukuran: M/L = sedang/besar; S = kecil


