
Spoločnosť Refil spol. s.r.o., český výrobca filtračných polomasiek, pôsobí na trhu od roku 1993.
Pri vývoji produktov kladieme dôraz na spoluprácu s užívateľmi.
Našou hlavnou prioritou je vysoký užívateľský komfort.
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1.  stanovenie filtračnej triedy podľa druhu a koncentrácie škodliviny

2.  výber polomasky podľa tvaru

SKLADACIE POLOMASKY / vhodné na prerušované použitie s častým nasadzovaním, snímaním polomasky a prestávkami na pracovisku /

TVAROVANÉ POLOMASKY / vhodné na dlhšie trvajúce jednorazové použitie, miskovité prevedenie zaisťuje stálosť tvaru /

TOP POLOMASKY / vďaka unikátnemu 3D tvaru sú veľmi prispôsobivé  /

3. výdychový ventil

/ vhodný pre fyzicky namáhavejšiu prácu /
/ odvádza vlhkosť a teplotu /
/ uľahčuje vydychovanie /
/ znižuje pravdepodobnosť zahmlievania okuliarov /

4. polomasky s aktívnym uhlím

/ zachytávajú aj pachy, netoxické plyny a pary v nízkych koncentráciách pod NPK-P / PEL /
/ chráni proti ozónu /

5. správne nasadenie

/ na dosiahnutie správnej účinnosti je nutné filtračnú polomasku správne nasadiť podľa návodu na použitie,  
ktorý je uvedený na obchodnom balení /

NPK-P / najvyššia prípustná koncentrácia látok v ovzduší pracovísk /

PEL / prípustný expozičný limit látok v ovzduší pracovísk /

filtračná trieda použitie až do násobku NPK-P / PEL chráni proti

FFP1 4x nízke koncentrácie prachu /aerosólu

FFP2 12x stredné koncentrácie prachu /aerosólu

FFP3 50x vysoké koncentrácie prachu /aerosólu

AKO POSTUPOVAŤ PRI VÝBERE POLOMASKY



 
        
   

        
        

        
                

 

 

 

 

 

SKLADACIE 
/ komfortné filtračné masky  
sú vhodné na prerušované  
použitie s častým  
nasadzovaním a snímaním  
respirátora a s prestávkami  
v práci /

TVAROVATEĽNÁ NOSOVÁ  
SVORKA 
ZAISŤUJÚCA UTESNENIE

FLEXIBILNÝ  
UPÍNACÍ PÁSIK

SKLADACÍ TVAR UMOŽNUJE
OPAKOVANÉ ZLOŽENIE MASKY

VÝDYCHOVÝ VENTIL
UĽAHČUJE VYDYCHOVANIE 
ODVÁDZA VLHKOSŤ 
A ZNIŽUJE TEPLOTU 
POD POLOMASKOU

711 / FFP1 NR D
s výdychovým ventilom proti prevným 
časticiam a kvapalným aerosólom  
do 4 x NPK-P / PEL

balenie: krabička 15 ks / kartón 150 ks

730 / FFP2 NR D
proti pevným časticiam a kvapalným 
aerosólom do 12 x NPK-P / PEL

balenie: krabička 20 ks / kartón 200 ks

710 / FFP1 NR D
proti pevným časticiam a kvapalným 
aerosólom do 4 x NPK-P / PEL

balenie: krabička 20 ks / kartón 200 ks

731 / FFP2 NR D
s výdychovým ventilom proti pevným  
časticiam a kvaplaným aerosólom  
do 12 x NPK-P / PEL

balenie: krabička 15 ks / kartón 150 ks



TVAROVANÉ / komfortné filtračné polomasky
vhodné na dlhšie trvajúce  
jednorazové použitie /

TVAROVATEĽNÁ KOVOVÁ 
NOSOVÁ SVORKA 
ZAISŤUJÚCA UTESNENIE

MISKOVITÉ PREVEDENIE
PRE STÁLOSŤ TVARU

VÝDYCHOVÝ VENTIL
UĽAHČUJE VYDYCHOVANIE 
ODVÁDZA VLHKOSŤ 
A ZNIŽUJE TEPLOTU 
POD POLOMASKOU

FLEXIBILNÝ PÁSIK



810 / FFP1 NR D
proti pevným časticiam a kvapalným  
aerosólom do 4 x NPK-P / PEL

balenie: krabička 20 ks / kartón 200 ks

811 / FFP1 NR D
s výdychovým ventilom proti pevným  
časticiam a kvapalným aerosólom  
do 4 x NPK-P / PEL

balenie: krabička 10 ks / kartón 200 ks

841 / FFP2 R D
s výdychovým ventilom proti pevným 
časticiam a kvapalným aerosólom  
do 12 x NPK-P / PEL  
na opakované použitie

balenie: 1 ks / kartón 40 ks

831 / FFP2  NR D
s výdychovým ventilom proti pevným 
časticiam a kvapalným aerosólom  
do 12 x NPK-P / PEL

balenie: krabička 10 ks / kartón 200 ks 851 / FFP3 R D
s výdychovým ventilom proti pevným 
časticiam a kvapalným aerosólom  
do 50 x NPK-P / PEL  
na opakované použitie

balenie: 1 ks / kartón 10 ks

820 / FFP2 NR D
proti pevným časticiam a kvapalným  
aerosólom do 12 x NPK-P / PEL

balenie: krabička 15 ks / kartón 150 ks

831S / FFP2 NR D
s výdychovým ventilom proti pevným 
časticiam a kvapalným aerosólom  
do 12 x NPK-P / PEL
proti nízkym koncentráciám netoxických 
plynov a pár pod NPK-P / PEL 
proti ozónu až do 10 x PEL  

balenie: krabička 10 ks / kartón 100 ks



TOP / vysoko komfortné filtračné polomasky vďaka  
unikátnemu 3D tvaru sa prispôsobia väčšine tvárí /

TVAROVATEĽNÁ NOSOVÁ  
SVORKA
NA UTESNENIE  
POLOMASKY

KOMFORTNÝ 3D TVAR
SA PRISPÔSOBÍ  
VÄČŠINE TVÁRÍ

VRSTVA AKTÍVNEHO UHLIA
ZACHYTÁVA PACHY 
ZNIŽUJE KONCENTRÁCIU  
NETOXICKÝCH PLYNOV  
A OZÓNU

VÝDYCHOVÝ VENTIL
UĽAHČUJE VYDYCHOVANIE 
ODVÁDZA VLHKOSŤ
A ZNIŽUJE TEPLOTU  
POD POLOMASKU

FLEXIBILNÝ UPÍNACÍ 
PÁSIK



610 / FFP1 NR D
proti pevným časticiam a kvapalným aerosólom 
do 4 x NPK-P / PEL 
 
balenie: krabička 20 ks / kartón 200 ks 611 / FFP2 NR D

s výdychovým ventilom proti pevným  
časticiam a kvapalným aerosólom  
do 4 x NPK-P / PEL

balenie: krabička 15 ks / kartón 150 ks

641 / FFP2 NR D
s výdychovým ventilom proti pevným  
časticiam a kvapalným aerosólom  
do 12 x NPK-P / PEL
proti nízkym koncentráciám  
netoxických plynov a pár pod NPK-P / PEL  
proti ozónu až do 10 x PEL

balenie: krabička 15 ks / kartón 150 ks

630 / FFP2 NR D
proti pevným časticiam a kvapalným  
aerosólom do 12 x NPK-P / PEL

balenie: krabička 20 ks / kartón 200 ks

631 / FFP2 NR D
s výdychovým ventilom proti pevným časticiam 
a kvapalným aerosólom do 12 x NPK-P / PEL

balenie: krabička 15 ks / kartón 150 ks

651 / FFP3 NR D
s výdychovým ventilom proti pevným časticiam  
a kvapalným aerosólom do 50 x NPK-P / PEL
testovaná proti vírusom a baktériám

balenie: krabička 10 ks / kartón 100 ks



PRÍKLADY ČINNOSTÍ A ODPORÚČANÉ FILTRAČNÉ TRIEDY

pracovná aktivita typy častíc odporúčaná ochrana

likvidácia a triedenie odpadu
vypratávanie povál

baktérie, plesne, huby, zápachy 
prach, roztoče, plesne

FFP2 + aktívne uhlie
FFP2

brúsenie, rezanie, vŕtanie, frézovanie betón, kameň
kov, hrdza
mäkké drevo
tvrdé drevo
sklo, živica, sklolaminát
staré nátery
sadra

FFP2
FFP2
FFP2
FFP3**
FFP2
FFP2
FFP1*

zváranie oceľ, zinok, zváračské dymy
nerezová oceľ, hliník 

FFP2 + aktívne uhlie
FFP3

manipulácia s azbest, olovo
sadze
cement

FFP3
FFP2
FFP1*

inštalácia izolácie minerálne a sklené vlákna FFP2

ťažobné práce uhlie, kameň FFP1***

postrek proti škodcom pesticídy rozpustné vo vode FFP2 + aktívne uhlie

rastlinná výroba obilný prach, múka
pôdny prach
prach sušených rastlín (čaj, byliny, káva)
ostatný prach rastlinného pôvodu

FFP1
FFP2 
FFP1 
FFP1

kontakt s alergénmi peľ, srsť zvierat, plesne, roztoče FFP2

kontakt s vírusmi a baktériami vírusy  
bakterie

FFP3
FFP2

životné prostredie smog FFP2

textilný priemysel syntetické a prírodné textilné vlákna FFP1

* Pri vyšších koncentráciách FFP2
** Pri nízkych koncentráciách FFP2
*** S obsahom kremičitanov FFP2

UPOZORNENIE: Tabuľka obsahuje iba všeobecné odporúčania. Pre istotu výberu správnej  
ochrany používateľa je nutné poznať presné koncentrácie daných škodlivín v ovzduší  
a prekročenia povolených limitov. Vždy dôkladne čítajte inštrukcie uvedené na obale.




