
Séria Affinity 1100 a 2100

Séria MSA Affinity sa vyznačuje kompletným sortimentom
jednorazových polomasiek pre profesionálne a domáce (DIY - Do-It-
Yourself (Urob si sám)) použitie.

Produktové rady 2100 (zložené) a 1100 (tvarované) s úrovňami ochrany
FFP1 až FFP3 poskytujú spoľahlivú ochranu v súlade s najnovšími
európskymi normami. Affinity 1141 na odstránenie zápachu (OR) s
úrovňou ochrany FFP2 ponúka úľavu od nepríjemných zápachov v
koncentráciách nižších než TLV.

Farebne rozlíšené plastové uchytenia a nosové spony zabezpečujú
jednoduchú identifikáciu (zelené pre FFP1, žlté pre FFP2, modré
pre FFP2 OR, červené pre FFP3) a pomáhajú používateľovi vybrať
si správny typ. Ergonomický dizajn, mäkký materiál a voliteľný
výdychový ventil ponúkajú pohodlné a dostupné produkty, ktoré
sa dajú použiť pre všetky aplikácie.
Sortiment série Affinity je verný svojmu názvu: dokonale kopíruje
obrysy tváre.

Jednorázové filtračné polomasky, tvarované a zložené

Pretože každý život má svoj účel…



Bezpečná priľnavosť
Polomasky Affinity 1100 sú vybavené
tesniacim lemom AnthroCurve®. Spolu s
predtvarovanou nosovou sponou a
elastickým pásom zaisťujú tesnú a
bezpečnú priľnavosť. Navyše, elastický
pás umožňuje rýchle a jednoduché
nasadenie. U nového modelu
Affinity 1100 FFP3 je elastický pás
tiež nastaviteľný.
Univerzálna veľkosť polomasiek sa hodí
na všetky veľkosti a tvary tváre a hlavy
bez zníženia výkonnosti a ochrany.

Vysoké pohodlie
Mäkká vnútorná podšívka poskytuje
tesnú, bezpečnú a pohodlnú priľnavosť
aj pri dlhodobom nosení. Voliteľný
výdychový ventil zabezpečuje nízky
odpor pri dýchaní, pretože odvádza teplý
vydychovaný vzduch, čím sa polomaska
ochladzuje a uľahčuje sa jej dlhodobé
nosenie.
Polomasky Affinity 1100 sú testované
dolomitom, pre zajistenie vyššieho
pohodlia pri dýchaní najmä vo veľmi
prašnom prostredí.

Vynikajúca hodnota
Špeciálne vybrané materiály a
komponenty, optimálna výkonnosť filtra,
rozmerovo stabilná konštrukcia a
univerzálna veľkosť určujú nové
štandardy dokonalosti.
Špeciálna verzia na odstraňovanie
pachov, Affinity 1141 poskytuje úľavu
pri nízkych koncentráciách kyslých
plynov (vrátane HF) len v koncentráciách
nižších než TLV (úroveň obtiažnosti)..
Či už je horúco, chladno, sucho alebo
vlhko, Affinity 1100 ponúka viac než
len ochranu.

Tvarovaná polomaska
Účinná, spoľahlivá a dostupná špeciálne tvarovaná polomaska Affinity 1100 je
k dispozícii vo verziách FFP1, FFP2 a FFP3 v súlade s normou EN 149:2001. Chráni
pred prienikom pevných a tekutých častíc aerosolov podľa triedy použitého filtra.
Starostlivo zvolené filtračné médium zabezpečuje excelentnú účinnosť a zvýšenú
trvanlivosť.

Affinity 1111 Affinity 1121 Affinity 1141 Affinity 1131

Vlastnosti a výhody
Ľahká a pohodlná•
Prilieha k tvári•
Mäkký materiál•
Predtvarovaná nosová časť•
Priliehajúce chlopne (žiadne svorky,•
žiadne ďalšie plastové diely)
Voliteľný výdychový ventil•
Farebné rozlíšenie ventilu pre rýchlu•
identifikáciu
Tenký a ľahký materiál pre pohodlné•
nasadenie
Univerzálna veľkosť pre jednoduchší•
výber a menej zásob

Vysoká kvalita filtračného média•
umožňuje až 5-ročnú
skladovateľnosť

Ďalšie funkcie verzie FFP3:

Samostatný nastaviteľný elastický•
pás

Vnútorná podšívka pre lepšiu•
priľnavosť

Farebné rozlíšenie pre lepšiu
identifikáciu typu polomasky

Výdychový ventil pre
väčšie pohodlie

Tesniaci lem AnthroCurve® pre lepšiu
bezpečnosť a pohodlné nosenie

Nastavitelný elastický pás

Affinity 1100



www.MSAsafety.comwww.MSAsafety.com

Séria
Affi

nity 

Vynikajúce pohodlie
Polomaska Affinity 2100 sa vyznačuje
mimoriadne ľahkým a tenkým filtračným
médiom, takže sa pohodlne nosí aj pri
dlhodobom použití.
Vertikálny prehyb zaisťuje ergonomickú
priľnavosť k tvári. Vďaka nízkoprofilovému
dizajnu sa Affinity 2100 ideálne hodí na
použitie pod zváračskú kuklu alebo do
akéhokoľvek stiesneného priestoru.
Predtvarovaná nosová spona umožňuje
dobré prispôsobenie, aby polomaska
priliehala k tvári a tým zabránila úniku
vydychovaného vzduchu a zahmlievaniu
okuliarov. 

Vysoký výkon
Voliteľne dostupný výdychový ventil
polomasky Affinity 2100 optimalizuje
prúdenie vzduchu odoberaním teplého
vydychovaného vzduchu. Znížená teplota
a vyparovanie vlhkosti uľahčujú dýchanie.
Polomasky série Affinity sú testované
dolomitom pre zaistenie vyššieho
pohodlia pri dýchaní a dlhšej životnosti
najmä vo veľmi prašnom prostredí.
Vďaka výnimočnej kvalite filtračného
média je skladovateľnosť masiek
Affinity 2100 až 5 rokov od dátumu
výroby.

Optimálna ochrana
Mäkká vnútorná podšívka polomasky
Affinity 2100 poskytuje bezpečné a
pohodlné nosenie.
Elastický pás zaručuje ľahké nasadenie
a tesné priliehanie pre všetky veľkosti
tváre a hlavy. Polomasky Affinity majú
univerzálnu veľkosť a pritom si
zachovávajú svoju účinnosť. Vďaka
samostatnému baleniu sa môže
Affinity 2100 nosiť v práci aj vtedy, keď
sa nepoužíva.
Dokonca aj v špinavom prostredí zostane
čistá a hygienická. Vďaka malej veľkosti sa
zmestí do každého vrecka a je pripravená
na okamžité použitie.

Affinity 2111 Affinity 2121 Affinity 2131 Affinity 2131

Predtvarovaná nosová spona
umožňuje dobré prispôsobenie

Elastický pás sa
perfektne prispôsobí
rôznym veľkostiam
tváre

Priliehajúce chlopne, aby
sa nemuseli používať
svorky alebo dodatočné
plastové diely

Voliteľný výdychový ventil
ochladzuje polomasku a jej
nosenie je tak pohodlnejšie

Farebné rozlíšenie pre lepšiu
identifikáciu typu polomasky

Vertikálny prehyb poskytuje
anatomickejšie utesnenie

Affinity 2100

Zložená polomaska
S vysoko výkonným tenkým a ľahkým filtračným médiom predstavuje
Affinity 2100 novú generáciu zložených jednorázových polomasiek od MSA.
Model Affinity 2100 ponúka účinnú ochranu pred prienikom pevných a tekutých
častíc aerosolov prítomných v rôznom pracovnom prostredí. Vyhovuje norme
EN 149:2001, pričom rôzne typy polomasiek spĺňajú príslušné úrovne ochrany
FFP1, FFP2 a FFP3.

Vlastnosti a výhody
Tenký a ľahký materiál pre•
maximálne pohodlie
Antropologický vertikálny dizajn s•
nízkym profilom
Predtvarovaná nosová spona•
Voliteľný výdychový ventil•
Farebné rozlíšenie ventilu pre rýchlu•
identifikáciu
Elastický hlavový pás•

Vnútorná podšívka pre lepšiu•
priľnavosť
Vreckové hygienické balenie•
Univerzálna veľkosť pre jednoduchší•
výber a menej zásob
Vysoká kvalita filtračného média•
umožňuje až 5-ročnú
skladovateľnosť
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FFP1 FFP2

FFP2 OR

FFP3

Brúsenie, pieskovanie, rezanie, zametanie,•
pílenie, vreckovanie

Strojové obrábanie, zváranie, spájkovanie,•
omietanie, montáž izolácie

Farmaceutické, priemyselné procesy,•
prostredie s obsahom azbestu

Materiály

Filtračné médium Polypropylén

Elastický hlavový pás Prírodný latex (Affinity 2100)
Kaučuk, polyester (Affinity 1100)

Kryt ventilu Polypropylén

Membrána ventilu Guma

Nosová spona Oceľ, polypropylén

Penová podložka Polyuretán

Plastové uchytenia Polypropylén

Objednacie údaje

Schválenia
Produkty schválené v súlade s normou EN 149:2001 (pevné a tekuté
častice) prešli aj záťažovými skúškami tak, ako vyžaduje dodatok
A1:2006 k norme EN 143:2000.
Klasifikácia týchto produktov je NR (nie na opakované použitie),
t. j. len na jedno použitie.

Affinity 1100

Obj.číslo Popis Funkcia Trieda ochrany

10128847 Affinity 1110 FFP1 NR D

10128848 Affinity 1111 V FFP1 NR D

10128849 Affinity 1120 FFP2 NR D

10128850 Affinity 1121 V FFP2 NR D

10128873 Affinity 1141 V OR FFP2 NR D

10128871 Affinity 1131 V FFP3 NR D

Affinity 2100

Obj.číslo Popis Funkcia Trieda ochrany

10128874 Affinity 2110 FFP1 NR D

10128875 Affinity 2111 V FFP1 NR D

10128876 Affinity 2120 FFP2 NR D

10128877 Affinity 2121 V FFP2 NR D

10128878 Affinity 2131 V FFP3 NR D

V = s ventilom
D = test dolomitom
OR = odstránenie zápachu (úľava pri nepríjemnom zápachu)

Aplikácie

MSA Europe 
Thiemannstrasse 1
12059 Berlin
Germany
Tel. +49 (0)30 68 86-0
Fax +49 (0)30 68 86-15 58
E-mail info.de@MSAsafety.com

MSA International 
1000 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, PA 16066
USA
Tel. +1-724-776-8626
Fax +1-724-741-1559
E-mail msa.international@MSAsafety.com

MSA AUER SLOWAKEI – o.z.
Horárska 12
821 09 Bratislava
Slovensko
Tel. +421 (0)2 444 565 92
Fax +421 (0)2 444 565 92
E-mail info.sk@MSAsafety.com
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Zmeny vyhradené
ID 28-100.2 SK/03


