
Een masker voor alle omstandigheden.
Dräger X-plore® Twinfilter-serie.
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5-punts 
hoofdbandenstel
Voor het snel en een -
voudig op- en afzetten 
van het masker zonder 
dat het haar erin blijft 
hangen.

Dräger X-plore® Twinfilter-maskers –
Comfortabel en veilig

Dräger X-plore® 5500
Het ideale volgelaatsmasker voor uitgebreide 
adem- en oogbescherming. Ontwikkeld op basis 
van beproefde en betrouwbare technologie.

Wanneer de jarenlange ervaring van Dräger op het gebied van
adembeschermingstechnologie gecombineerd wordt met de grondi-
ge praktijkkennis van gebruikers in de industrie en het
ambachtswezen, dan is het resultaat een moderne en praktijk -
gerichte adembeschermingsserie die zich onderscheidt door 
draagcomfort en acceptatie: de Dräger X-plore® Twinfilter-
serie. Twee halfmaskers (Dräger X-plore® 3300 en Dräger 
X-plore® 3500) en een volgelaatsmasker (Dräger X-plore® 5500)
worden effectief uitgebreid met een breed scala aan bajonetfilters
die passende bescherming bieden in alle mogelijke situaties. Het 
moderne en compacte ontwerp in combinatie met de „Swept- 
Back“-positie van het filter voor ongehinderd zicht maken van 
de maskers in de Dräger X-plore® Twinfilter-serie een optimaal 
hulpmiddel voor de dagelijkse werkzaamheden. Dit is het geheim:
door slimme accessoires zoals de Dräger X-plore® Pure adapter kan
voor elke toepassing individueel de optimale filtercombinatie
samengesteld worden.

Dubbele afdichting
In combinatie met een 
drievoudige afdichtingsrand 
biedt deze betrouwbare 
bescherming en een goede 
aansluiting bij zo goed 
als elke gezichtsvorm.

Ruimzicht vizier
Uit polycarbonaat of triplex-
glas voor een breed
gezichts veld en optimaal
zicht tijdens het werk. 
Het triplex-materiaal onder-
scheidt zich door een grote
krasvastheid en bestendig-
heid tegen chemicaliën.

D
-1

32
3-

20
09



Dräger X-plore® 3300 
Het onderhoudsarme halfmasker. De juiste keuze
voor iedereen die goede adembescherming tegen
een redelijke prijs nodig heeft. 

Dräger X-plore® 3500 
Het halfmasker met bijzonder hoog draagcomfort
voor veeleisend en langdurig gebruik. 
Het slimme „Drop-Down“-hoofdbandensysteem
maakt het mogelijk om het masker af te nemen 
zonder bijvoorbeeld de helm af te zetten.

Nieuw „DrägerFlex“-
materiaal
Speciaal ontwikkeld voor 
het maskerlichaam van de
Dräger X-plore® 3500, is
„DrägerFlex“ huidvriendelijk 
met tegelijkertijd een ge -
weldig weerstandsvermogen.

Dräger „FlexiFit“-hoofdstel
Nieuw, fluweelzacht materiaal
voor uitstekende pasvorm en
het past op elk hoofd. Geen
hinderlijke druk – ook niet
onder een helm.

Innovatieve X-leiding 
van het hoofdbandenstel 
De bovenkruising van het
hoofdbandenstel is zeer een-
voudig te verstellen. Deze zorgt
voor een optimale gewichts- 
en krachtverdeling en op die
manier voor draagcomfort.
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De Dräger X-plore® Twinfilter-maskers brengen flexibiliteit, 
veiligheid en comfort samen op het hoogste niveau:

– Met zorg gekozen materialen voor goede bescherming en
draagcomfort

– Hoge draagacceptatie door het frisse en aansprekende ontwerp
– Specifiek voor Dräger is de bajonetaansluiting voor een 

eenvoudige en betrouwbare filtermontage
– Gelijkmatige gewichtsverdeling door zijlings geplaatste 

filteraansluitingen
– „Swept-back“-concept voor een breed en onbeperkt gezichtsveld

Dräger X-plore® Twinfilter-maskers

OVERZICHT VAN DE MASKERS

Masker Maat Bestelnr.

Dräger X-plore® 3300 S R 55 331

M R 55 330

L R 55 332

Dräger X-plore® 3500 S R 55 351

M R 55 350

L R 55 352

Dräger X-plore® 5500 Polycarbonaatvizier, universele maat R 55 270

Triplex-vizier, universele maat R 56 655



OVERZICHT VAN DE PARTIKELFILTERS

Filtertype Filterklasse Herkennings- Bestelnr.

kleur

Dräger X-plore® Pure P2 R 67 38 353

P3 R 67 38 354

Dräger X-plore® Pure Odour P3 R 67 38 391

Partikelfilter met behuizing P3 R 67 38 011

Partikelfilterpad P1 NR 67 38 001

P2 R 67 38 002

R = Partikelfilter is geschikt voor gebruik gedurende meerdere shifts

NR = Partikelfilter mag slechts max. één shift gebruikt worden

Partikelfilter

Partikelfilter

Bij het voorkomen van stof of rook biedt een partikelfilter de
perfecte adembescherming. Daarbij moet vooraf duidelijk zijn
welke stoffen er kunnen voorkomen en welke bescherming 
er nodig is. De filters zijn in verschillende klassen ingedeeld. 
Deze partikelfilterklassen geven aan hoe efficiënt partikels uit
de omgevingslucht gefilterd worden.

Partikelfilter met behuizing 
– P3 versie 
– Robuuste kunststofbehuizing voor optimale bescherming 

van het partikelfilter 

Pure filter: Partikelfilter zonder behuizing
– Licht en flexibel
– Druppelvormig en niet-centrale aansluiting voor vrij zicht
– Vlak uitgevoerd voor een ideale combinatie onder een vizier
– Is zowel te gebruiken als partikelfilter alleen of in combinatie

met gasfilters
– Extra Odour-versie tegen onaangename luchtjes onder de 

toelaatbare grenswaarde

Partikelfilterpads
– Diverse gebruiksmogelijkheden: als partikelfilter alleen of 

samen met Dräger X-plore® gasfilters en de padkap
– Betaalbare oplossing bij veelvuldige filterwisseling

Filterklasse Partikelefficiëntie Hoogst toelaatbare 
(scheidingsprestatie) concentratie schadelijke stoffen

1 klein 4x grenswaarde

2 middel 10x grenswaarde met halfmaskers /
10x grenswaarde met volgelaatsmaskers

3 groot 20x grenswaarde met halfmaskers /
40x grenswaarde met volgelaatsmaskers



Gasfilter

Gasfilter

Gassen zijn vaak onzichtbaar. Daarom is het bijzonder belangrijk
om bij werk waarbij schadelijke stoffen voorkomen de juiste adem -
bescherming te dragen. De voorwaarde daarvoor is dat de adem-
bescherming zich onderscheidt door groot draagcomfort – weinig
gewicht, weinig ademweerstand en eenvoudig te hanteren. De
gasfilters zijn met een kleurcode gemerkt voor een eenvoudige 
en duidelijke indeling:

De gasfilters van de Dräger X-plore Bajonet-serie bieden
– Extra lange levensduur met lage ademweerstand
– Uitbreiding van gas- naar combinatiefilters
– Houdbaarheid min. 4 jaar

Filterklasse Gas- en Hoogst toelaatbare concen-
dampcapaciteit tratie schadelijke stof1

1 klein 0,1 vol.-% (1000 ppm)

2 middel 0,5 vol.-% (5000 ppm)

3 groot 1,0 vol.-% (10000 ppm)
1) max. 20x grenswaarde met halfmasker / max. 40x grenswaarde met volgelaatsmasker

OVERZICHT VAN GASFILTERS

Filtertype / -klasse Herkenningskleur Bestelnr.

A1 67 38 005

A2 67 38 006

A2B2 67 38 358

A1B1E1 67 38 359

A1B1E1K1 67 38 007

FILTERHERKENNINGSKLEUREN

Kleurcode Filtertype Hoofdtoepassingsgebied

A Gassen en dampen van organische verbindingen, 

Kookpunt > 65°C

AX Gassen en dampen van organische verbindingen, 

Kookpunt ≤ 65 °C

B Gassen en dampen van anorganische verbindingen

bijv. chloor, waterstofsulfide, blauwzuur

E Zwaveldioxide, waterstofchloride

K Ammoniak en organische ammoniakderivaten

CO Koolstofmonoxide

Hg Kwikdamp

NO Stikstofoxiden waaronder stikstofmonoxide

Reactor Radioactief jodium waaronder radioactief

jodiummethaan

P Partikel



OVERZICHT VAN DE COMBINATIEFILTERS

Filtertype / -klasse Herkenningskleur Bestelnr.

A1-P3 R D 67 38 015

A2-P3 R D 67 38 016

A2B2-P3 R D 67 38 368

A1B1E1K1 Hg-P3 R D 67 38 017

A2B2E2K2 Hg-P3 R D1 67 38 369

1) Alleen te gebruiken in combinatie met een volgelaatsmasker

Combinatiefilters

Combinatiefilters

– Compact en licht
– Robuuste kunststofbehuizing
– Gemerkt met „R“: goedgekeurd voor hergebruik tijdens

meer dan één shift
– Gemerkt met „D“: Dolomietstoftest doorstaan, d.w.z. ook bij

hoge stofbelasting blijft de ademweerstand over een langere
tijd gering

– Optioneel voorfilter verhindert dat het partikelfilter verstopt
raakt met grove stofdelen en verlengt zo de levensduur

Gasfilter

Partikelfilter

Bajonetaansluiting

Robuuste kunststofbehuizing

Kleurcode voor filtertypen

Bij veel toepassingen komen tegelijkertijd partikels, gassen en
dampen voor. In die gevallen bieden combinatiefilters uitkomst.
Combinatiefilters bestaan uit een gasfilter met een daarvoor
gezet partikelfilter. Voor beide filterdelen geldt daarbij dezelfde
filterklasse als bij de afzonderlijke gas- of partikelfilters. 

Voor optimaal gemak en betrouwbaarheid zijn er gebruiksklare
combinatiefilters. Deze bevatten partikel- en gasfilters in één
kunststofbehuizing. Bovendien is het mogelijk om net als bij een
bouwdoos de gewenste combinatiefilters samen te stellen uit
gas- en partikelfilters door het individueel samenstellen van een
adapter (zie: Toebehoren en combinatiemogelijkheden). De 
voordelen van de Dräger X-plore® combinatiefilters:



TOEBEHOREN

Filtertype Bestelnr.

Dräger X-plore® Pure Adapter 67 38 356

Voorfilter 67 38 159

Voorfilterkap 67 37 576

Padkap voor het gebruik van pads 67 38 038

Padkap voor het gebruik van pads 67 38 039

Toebehoren en combinatiemogelijkheden

Toebehoren en combinatiemogelijkheden

Flexibiliteit en efficiency zijn belangrijke succesfactoren in de
industrie en het ambachtswezen. Dankzij de slimme accessoires
van de Dräger X-plore® Bajonet-serie kunnen losse gas- en par-
tikelfilters met elkaar gecombineerd worden. Zo kunt u flexibel,
eenvoudig en met lage kosten op wisselende omstandigheden
reageren.

Het volgende overzicht geeft een paar voorbeelden van de 
verschillende combinatiemogelijkheden weer.

Pad als partikelfilter alleen

Padkap

Pad P1 of P2

Padgrondplaat

Padkap

Pad P1 of P2

Gasfilter 

COMBINATIEMOGELIJKHEDEN

Pad in combinatie met gasfilter 

= combinatiefilter

Pure in combinatie met gasfilter 

= combinatiefilter

Pure

Adapter

Gasfilter

Combinatiefilter met 

voorfilter

Voorfilterkap

Voorfilter

Combinatiefilter



5 Mustertextrahmen Höhe 10 mm

5 Mustertextrahmen Höhe 10 mm

Sets

Sets

Voor toepassingen die regelmatig voorkomen in de industrie en
het ambachtswezen hebben we passende sets samengesteld. 
Zo is het kiezen van de juiste adembescherming simpel. De sets
bestaan uit een halfmasker uit de Dräger X-plore® Twinfilter-serie
en de bijbehorende filters.

Schildersset:
Speciaal ontwikkeld voor het werk met verf
en lak. Bestaande uit het halfmasker Dräger
X-plore® 3300 (maat M) en twee filters 
A2-P3 R D. Om het te snel dichtslibben van
het partikelfilter te vermijden, kan er 
individueel een combinatie met een voorfilter
gemaakt worden door middel van een 
voorfilterkap.1

Chemieset:
Bij de omgang met chemicaliën is een 
uitgebreide bescherming nodig. Het halfmasker
Dräger X-plore® 3300 (maat M) en twee 
filters A1B1E1K1 Hg-P3 R D bieden hier de 
juiste bescherming voor het dagelijks werk.

Constructieset:
Stoffig werk komt in vele beroepen voor en
tevens in het privéleven. Ook in dit geval is 
om gezondheidsredenen adembescherming
nodig. Met de werkliedenset voor stoffig 
werk, bestaande uit een halfmasker Dräger 
X-plore® 3500 (maat M) en twee Pure P3 R
filters, bent u vele uren goed beschermd. 

BESTELINFORMATIE

Set Bestelnr.

Schildersset2 R 55 686

Chemieset2 R 55 740

Constructieset2 R 56 960

1) Geen onderdeel van de levering
2) Bij elke set kan een ruime keuze aan reservefilters los bijgekocht worden



Smeren, rollen Schadelijke stoffen Filter

Wateroplosbare verf Grote verfdruppels,  A1 / A1-P1
dampen

Verf met oplosmiddelen, lak, Oplosmiddeldampen A1 / A1-P1
houtbeschermingsmiddel

Antifoulingverf Oplosmiddeldampen A1 / A1-P1

Schilder- en lakwerk

Schilder- en lakwerk

Het gezondheidsrisico door organische oplosmiddelen, iso -
cyanaat en partikels bij de verwerking van lak worden tegen-
woordig vaak onderschat. Toch leveren ze aanzienlijk gevaar
voor de gezondheid op, ook als de schade aan de gezondheid
pas na 10 tot 15 jaar merkbaar is. Maar zo ver hoeft het niet 
te komen – met de juiste adembescherming!

GEBRUIK

Spuiten, lakken Schadelijke stoffen Filter

Wateroplosbare houtverf met  Fijne verfnevel P3
koper, chroom of arseen1 

Verf met oplosmiddelen, Oplosmiddel- A2-P2
kunstharslakken, bleekmiddelen dampen, verfpartikels

Dispersieverf Verfpartikels P2

Dispersieverf met restoplosmiddelen Verfpartikels A2-P2
oplosmiddeldampen of geurtjes

Isocyanaat Oplosmiddeldampen, A1-P1 / A2-P2
verfpartikels

Lak, houtbeschermingsmiddel Organische dampen A1-P1 / A2-P2
1) Gebruik van een volgelaatsmasker aanbevolen

SPECIALE OPLOSSINGEN VAN DRÄGER 

Schildersset
– Halfmasker Dräger X-plore® 3300 en twee A2-P3-filters

Voorfilter
– Voorkomt het snel verstopt raken van het partikelfilter 
– Los te verwisselen, daardoor is de levensduur van het combinatiefilter langer

Combinatiefilter uit gas- en pad P2-filter
– Met dit alternatief voor het „kant en klare“ combinatiefilter kan een 

combinatiefilter A2-P2 samengesteld worden uit een gas- en een pad P2-filter
– Pad kan los van het gasfilter verwisseld worden

Volgelaatsmasker (met triplex-ruit)
– Het volgelaatsmasker Dräger X-plore® 5500 voor optimale bescherming 

van de ogen
– De juiste bescherming als er boven het hoofd met een sproeipistool gewerkt wordt

Vizierfolies voor volgelaatsmasker
– Beschermen het vizier van het volgelaatsmasker tegen vuil 
– Gemakkelijke verwijdering en afvoer



Metaalverwerking

Metaalverwerking

De werkzaamheden in de metaalverwerking zijn divers. Of u nu
boort, slijpt, zaagt, last, soldeert of lijmt: de gassen en partikels
die hierbij vrijkomen zijn een gevaar voor de ademhalingsorganen.
Het is dus een goede zaak dat een masker met het juiste filter
beschermt tegen schadelijke stoffen bij alle toepassingen. De
half- en volgelaatsmaskers van de Dräger X-plore® Twinfilter-serie
zijn een goede keuze voor alle toepassingen en zorgen voor een
betrouwbare bescherming – niet alleen in de metaalverwerking.

GEBRUIK

Lassen Schadelijke stoffen Filter

Aluminium Aluminiumoxide P3 / A-P3

Motorvoertuigen Metaalrook, ozon, AB-P2
stikstofoxiden

Lichtbooghandlassen met omhulde Metaalstofdeeltjes, P3
staafelektroden, Laserstraallassen Rook

Lassen, nagelen Schadelijke stoffen Filter

Bouwstaal Metaalstofdeeltjes, P2 / ABE1-P2
Zink Lasrook P3 / A-P3

Edelstaal Metaalstofdeeltjes, P3 / ABE1-P3
(Thodiumelektrode)1 Metaaloxiderook

Solderen Schadelijke stoffen Filter

Rookpartikels P2

Met soldeervet Rookpartikels,  ABEK-P2
gas

Slijpen, snijden, boren Schadelijke stoffen Filter
Roest Roeststof,   P1 / P2

metaalstofdeeltjes

Metalen Metaalrook P1 / P2

IJzer Metaalrook P1

Staal Metaalrook P1 / P2

Edelstaal (hoogwaardige legering) Metaalrook P2 / P3

Galvaniseren Schadelijke stoffen Filter

Evt. blauwzuur    AB-P2
1) Gebruik van een volgelaatsmasker aanbevolen

SPECIALE OPLOSSINGEN VAN DRÄGER

Constructieset
– De passende oplossing als alleen bescherming tegen partikels nodig is 
– Halfmasker Dräger X-plore® 3500 met twee Pure P3-partikelfilters 

Lasbeschermingsvizier
– Voor het volgelaatsmasker Dräger X-plore® 5500 triplex-versie 

(optioneel verkrijgbaar) 
– Het frame van het masker wordt volledig omsloten door het vizier 
– Montage zonder hulpmiddelen van het lasbeschermingsvizier aan het frame van 

het masker

Pad P2
– Betaalbare alternatieven voor alle toepassingen waarbij partikelbescherming van 

de klasse P2 nodig is
– Padplaat, pad P2 en padkap vormen een P2-filter
– Plaat en kap kunnen opnieuw gebruikt worden 



Houtverwerking

Houtverwerking

Bij de be- en verwerking van hout en houtbewerkingsstoffen kan
voor de gezondheid gevaarlijk stof ontstaan. Stof van beukenen
eikenhout kan bij mensen zelfs kanker veroorzaken. Naast de
werkzaamheden waarbij alleen hout gebruikt wordt, zijn er nog
een veelvoud aan klussen waarbij andere stoffen een rol spelen.
Hier kan naast partikelbescherming alleen ook een gasfilter
nodig zijn als bescherming. De belangrijkste werkzaamheden
hebben we voor u in de volgende tabel samengevat en een 
combinatie gemaakt met het aanbevolen filter.

Lijmstofverwijdering Schadelijke stoffen Filter

Afkrabben, afslijpen  Fijne partikels P2
van bijvoorbeeld polyesterhars 

Lijmen Schadelijke stoffen Filter

Stoffen met oplosmiddel Oplosmiddeldampen A2

Stoffen met oplosmiddel Lijmnevel, A2-P2
(sproeilijm) oplosmiddeldampen 

Slijpen, snijden, boren Schadelijke stoffen Filter

Hout Houtstofpartikels P2

Beuken- en eikenhout Houtstofpartikels P3

GEBRUIK

Verfverwijdering Schadelijke stoffen Filter

Afbranden van oude verflagen Gassen, dampen, rook A1 B1-P2

Afbijten van oude verflagen met Oplosmiddeldampen A1 / ABEK
middelen die oplosmiddelen bevatten   

Afbijten van oude verflagen met Oplosmiddeldampen, ABEK
middelen die ammoniak bevatten ammoniak

Afslijpen, afborstelen van Fijne verfpartikels P2
oude verf en coatings

Afslijpen, afborstelen van chroom- Fijne verfpartikels P3
houdende oude verflagen, coatings1

1) Gebruik van een volgelaatsmasker aanbevolen

SPECIALE OPLOSSINGEN VAN DRÄGER

Constructieset
– Halfmasker Dräger X-plore® 3500 met twee Pure P3-partikelfilters
– Optimale bescherming in een stoffige omgeving waar partikelklasse P3 van 

kracht is.

Pad P2
– Betaalbaar alternatief voor alle toepassingen waarbij partikelbescherming nodig is
– Padplaat, pad P2 en padkap vormen gecombineerd een P2-filter



Chemie

Chemie

Bij de omgang met chemicaliën kunnen uiteenlopende stoffen 
een gezondheidsrisico opleveren. Vaak komen daarbij meerdere
schadelijke stoffen tegelijkertijd voor en worden zo hoge eisen
aan de juiste adembescherming gesteld. De combinatiefilters uit
de Dräger X-plore® Twinfilter-serie dekken een breed spectrum
aan schadelijke gassen en dampen af. Indien gewenst is een meer-
voudige bescherming in één filter, die een hoge prestatie en een
lange levensduur combineert, beschikbaar voor extra veiligheid.

GEBRUIK

Werkzaamheden Schadelijke stoffen Filter

Omgang met chemicaliën Partikels, te ABEK Hg-P3
identificeren stoffen 

Monsters nemen Partikels, te P3 / ABEK 
identificeren stoffen Hg-P3

Inspectie Partikels, te P3
identificeren stoffen

Meting Partikels, te P3 / ABEK-P3
identificeren stoffen

Mengen van epoxide- en polyesterharsen Organische dampen A1

Desinfecteren Organische dampen A1-P2

Desinfecteren met Organische en AB-P2
aldehydehoudende middelen anorganische dampen 

Omgang met wasbenzine, nitroverdunner Oplossingsmiddeldampen A2

Reiniging met zuren Zuren ABE-P2

Transport gevaarlijke goederen1 Diverse ABEK2 Hg-P3
1) Gebruik van een volgelaatsmasker aanbevolen

SPECIALE OPLOSSINGEN VAN DRÄGER 

Chemieset
– Halfmasker Dräger X-plore® 3300 en twee filters A1B1E1K1 Hg-P3 RD
– Biedt adembescherming tegen een veelvoud aan schadelijke substanties
– Optimaal zicht door zijdelings aangebrachte, vlak ontworpen bajonetfilter 

Volgelaatsmasker met A2B2E2K2 Hg-P3-filter
– Optimale veiligheid indien een hogere gasbescherming nodig is
– Extra bescherming voor uw ogen



Stoffig werk

Stoffig werk

Op bouwplaatsen en bij klussen in huis komt veel stof vrij. Het
klinkt niet erg gevaarlijk, maar het is een langdurige aanslag op 
de luchtwegen. Ook werk dat niet direct met stof in verband wordt
gebracht, zoals het mengen van droogmortel of tegelen kunnen
hoge stofconcentraties met zich meebrengen. De stof blijft 
urenlang aanwezig in de ademlucht en is daarom gevaarlijk.

GEBRUIK

Gieten, spuiten Schadelijke stoffen Filter

Beton, cement Betonstof P2

Sanering

Werken met asbest Asbestvezels P3

Slijpen, snijden, boren

Metselwerk, beton, steen en pleisterwerk Steenstof P1

Metselwerk, beton, steen en pleisterwerk Steenstof P2

met hoog kwartsgehalte

Cement Stofpartikels P1

Plamuur, vuller Stofpartikels P1

Wegdek

Teer Organische dampen, A1-P2 / A2-P2
partikels

Afwerking Schadelijke stoffen Filter

Verwerking van glas-  Stofpartikels  P2
en mineraalvezels en vezels

Stukadoren, dakdekken, tegelzetten Stuc-, tegel-  P2

en baksteenstof

Verzegelen, afdichten, Organische dampen A1-P2 / 
gevelstenen aanbrengen (lijm) ABE1-P2

Voorbereiding

Uitgraven van giftige, vervuilde bodem Gassen, oplosmiddelen, ABE1-P2
stofpartikels

Alg. sloopwerkzaamheden Stofpartikels P2
van muren, beton en steen

SPECIALE OPLOSSINGEN VAN DRÄGER 

Constructieset
– Halfmasker Dräger X-plore® 3500 met twee Pure P3-partikelfilters
– Optimale bescherming in stoffige omgevingen door partikelklasse P3 

Pad P2
– Betaalbare alternatieven voor alle toepassingen die om partikelbescherming vragen
– Padplaat, pad P2 en padkap vormen een P2-filter 

Gasfilter met pad P2  
– Gasfilter en pad P2 met kap vormen in een handomdraai een combinatiefilter
– Het partikelfilter kan bij vervuiling afzonderlijk vervangen worden



Recyclen van filters

Recyclen van filters

Handig voor u: u betaalt slechts één keer een borg voor de
container, al het andere regelen wij! Zo kunt u zich geheel en
al op uw werk concentreren, terwijl u tegelijkertijd niet alleen
de gezondheid van uw medewerkers, maar ook het milieu 
helpt beschermen! 

Bij Dräger staat de zorg voor het milieu al jaren hoog in het vaan-
del en wordt op alle niveaus voortdurend in de praktijk gebracht –
het is ons doel om hoge normen voor het milieu te waarborgen.

Ons interne systeem voor afvalbeheer heeft maatregelen genomen die
leiden tot een betere economische scheiding van typen afval en die
recycling op hoog niveau mogelijk maken. Zorg voor het milieu over de
hele breedte. 

Deze ervaring en kennis willen we ook graag aan onze klanten 
doorgeven. Wist u bijvoorbeeld dat gebruikte filters speciaal afval 
(chemical waste – chemisch afval) zijn en daarom niet bij het huisvuil
weggegooid mogen worden? Ze moeten op speciale wijze afgevoerd
worden. Wij kunnen u met onze ervaring op het gebied van recyclen
hierbij helpen en de kosten van uw afvalverwerking aanzienlijk vermin-
deren!

Dräger heeft een programma voor recycling van filters dat in de 
praktijk getest is. In dit programma nemen wij uw gebruikte Dräger-
filters gratis weer van u in. Wij verzorgen de deskundige scheiding 
en verwerking van het afval en zorgen voor eventueel verder- en 
hergebruik van de afzonderlijke materialen. 
Voor u is de afhandeling heel eenvoudig: U stuurt uw gebruikte
Dräger-filters in een speciale container, die wij u ter beschikking 
stellen, naar ons op en wij verzorgen de deskundige afvoer. 



Dräger VOICE

Als u adembescherming gebruikt, wilt u er natuurlijk zeker van
zijn dat u optimaal beschermd wordt. Om de juiste keuze te
maken, moeten de volgende factoren bekend zijn: 
– Zowel de aanwezige schadelijke stof als de eigenschappen 

van de omgeving waar het gebruik plaatsvindt 
– Gebruiks- en beschermingsgrenzen van de apparatuur

De databank van gevaarlijke stoffen Dräger VOICE 5.0 helpt u
om snel de juiste bescherming te vinden. Dräger VOICE biedt
u de unieke mogelijkheid om in een compacte databank naar
ca. 1.750 gevaarlijke stoffen en hun chemische eigenschappen
te zoeken. 

Het bijzondere van Dräger VOICE is dat u naast de informatie
over en eigenschappen van de stof, aanbevelingen vindt over
geschikte producten voor het meten van deze ge vaarlijke 
stoffen (van eenvoudig meetapparaat voor één gas tot mobiele
meervoudige gasmeetapparatuur tot vaste gasmeettechniek)
en over de mogelijkheden om u tegen deze stoffen afdoende
te beschermen. 

Natuurlijk zijn ook de belangrijke informatie en aanwijzingen
voor de omgang met en het gebruik van de aanbevolen 
producten beschikbaar, zoals bijv. gebruiksaanwijzingen, 
verdere productinformatie en gerelateerde producten. 

Als u een bepaalde stof niet kunt vinden of als u specifieke
vragen heeft, kunt u zich heel eenvoudig met slechts een
muisklik per e-mail tot onze experts wenden die u vervolgens
verder helpen. Inmiddels gebruiken meer dan 30.000 mensen
wereldwijd deze databank van gevaarlijke stoffen, Dräger
VOICE – een aantal van hen zelfs dagelijks. 

U kunt Dräger VOICE het beste zelf uitproberen. Gebruik de 
in formatie om uw werkplek veiliger te maken!
www.draeger.com/voice

Dräger VOICE
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HOOFDKANTOOR:
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstrasse 1
23560 Luebeck, Germany
Tel +49 451 882 0
Fax +49 451 882 2080
www.draeger.com

Dräger Safety Nederland B.V.
Postbus 310
2700 AH Zoetermeer
Nederland
Tel +31 (0)79 3444 777
Fax +31 (0)79 3444 790
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