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1. WAT IS STOF?

Stof ontstaat als vaste materialen vergruisd worden, algemeen kan men stellen dat hoe kleiner het stof hoe gevaarlijker. Het kan 
gaan van houtstof, asbest, kwartsstof, lasrook, bacteriën, virussen, steenstof, verfdeeltjes, roetstof, veevoeders, grondstof enz… tot 
actieve bestanddelen van medicijnen in de farmaceutische nijverheid, een wereld van stof dus.
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2. GEVAREN VOOR DE GEZONDHEID

De mate van het gevaar voor de gezondheid hangt sterk af van:

• De grootte van de deeltjes: 

 - Deeltjes > 5 micron (grof): via niezen, hoesten en ook via het slijm weer naar buiten gebracht 

 - 5 micron > deeltjes > 0.3 micron (fi jn): kunnen dieper gaan tot in de longen en daar de longblaasjes verstoppen

 - Deeltjes < 0.3 micron (ultrafi jn): kunnen in de bloedbaan terecht komen en zo de vitale organen bereiken. 

• De vorm van het stof

• Het verschil in schadelijke werking (toxiciteit) bijvoorbeeld inert stof, dan wel bijtend stof zoals zuren in poedervorm

Voornaamste gevaren voor het menselijk lichaam van werken op plaatsen waar stof vrijkomt zijn:

Luchtwegen

Aandoeningen aan de luchtwegen kunnen zich in alle delen van de luchtwegen voordoen. Een vrij onschuldige reactie van de neus 
op stof is niezen en neusverkoudheid. Chronisch ontstoken neusslijmvlies kan leiden tot neusbloedingen. Astma en astmatische 
bronchitis zijn andere veelvoorkomende aandoeningen aan de luchtwegen door stof. Een chemische longontsteking is een reactie 
van de longblaasjes op de blootstelling aan stof, met als symptomen hoesten, koorts en kortademigheid. Veel aandoeningen aan 
de luchtwegen hebben een allergische achtergrond. Dat wil zeggen dat ze het gevolg zijn van een overgevoeligheidsreactie van het 
lichaam. Deze openbaren zich vaak niet onmiddellijk na de blootstelling. Zo treden astma-aanvallen vaak ‘s nachts op. Allergieën 
kunnen in de loop der jaren worden opgebouwd. Iemand kan dus jaren zonder problemen in een stoffi ge ruimte werken en plotse-
ling last krijgen van bepaalde verschijnselen. Het gezondheidseffect van de verschillende soorten stof kan echter wel heel verschil-
lend zijn. Zo kan bijvoorbeeld stof voornamelijk aanleiding geven tot astma, terwijl andere soort stof huidirritaties kan veroorzaken en 
nog andere stoffen kankerverwekkend kunnen zijn. 

Huid

Contact met stof kan irritatie en ontsteking van de huid veroorzaken: contactdermatitis. Deze vorm van contactdermatitis kan chro-
nische vormen aannemen in de vorm van huideczeem.
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Ogen

Het oogbindvlies kan ontstoken raken als gevolg van contact met stof. De ontsteking blijft vaak beperkt tot de binnenzijde van de 
oogleden, maar kan zich uitbreiden naar het oogwit. De verschijnselen uiten zich in pijn, tranende ogen, ettervorming en lichtschuw-
heid. Ook oogbindvliesontsteking kan chronische vormen aannemen.

Veel voorkomende groepen stof en de gezondheidsschade

Sensibiliserende stoffen: stoffen die een overgevoeligheidsreactie kunnen veroorzaken via activering van het afweersysteem 
(immuunsysteem). De overgevoeligheid uit zich in ontstekingsreacties, die resulteren in diverse allergische aandoeningen. Een aller-
gie ontstaat in twee fasen. In de sensibilisatiefase raakt het immuunsysteem als gevolg van het contact met een sensibiliserende stof 
overgevoelig (gesensibiliseerd) voor die stof. Bij een hernieuwd contact met dezelfde stof treedt vervolgens een ´abnormaal sterke´ 
immuunrespons op, die tot de ontstekingsreactie leidt. 

Corrosieve stoffen: of bijtende stoffen zijn stoffen die direct, bij een eenmalige blootstelling, grote schade aan weefsels kunnen 
veroorzaken, zoals brandwonden op de huid, longoedeem en onherstelbare oogschade. In een lage concentratie (laag gehalte), 
kunnen sommige corrosieve stoffen irriterend zijn in plaats van corrosief.

Irriterende stoffen: zijn zwak-toxische stoffen die bij een eenmalig contact met de huid, ogen of luchtwegen kleine beschadigingen 
kunnen aanbrengen. Wanneer het bij een eenmalig of incidenteel contact blijft, zal veelal geen blijvend effect optreden. Wanneer de 
huid, ogen of luchtwegen echter onvoldoende tijd krijgen voor herstel, kan het cumulatieve effect van vele kleine beschadigingen 
leiden tot een ontstekingsreactie. Deze leidt vervolgens tot een huid- of luchtwegaandoening.

Carcinogene, mutagene en reproductietoxische (CMR) stoffen: stoffen die zo reactief zijn of in het lichaam zodanig geactiveerd 
kunnen worden dat ze soms onherstelbare schade kunnen veroorzaken. Dit kan schade zijn aan het DNA in de celkern, aan RNA of 
aan eiwitten, als gevolg waarvan de aansturing van celprocessen ernstig verstoord kan raken. Als cellen ontsporen en ontsnappen 
aan de herstel- en controleprocessen waarover het lichaam beschikt, kunnen celwoekeringen ontstaan. Deze woekeringen kunnen 
het functioneren van organen en ook het leven zelf in gevaar brengen. Door blootstelling aan CMR-stoffen kan er ook schade ont-
staan aan geslachtscellen. Ook de organen die de geslachtscellen vormen, kunnen worden beschadigd of tijdelijk worden ontregeld. 
Dit heeft gevolgen voor de vruchtbaarheid van zowel de man als de vrouw. Een carcinogene of kankerverwekkende stof is een stof 
die kanker kan veroorzaken. Van mutagene stoffen is alleen de schadelijkheid tijdens de initiatie aangetoond. Deze stoffen kunnen 
dus wel een rol spelen bij het ontstaan van kanker, maar dan moeten ze daarnaast ook promotie- en progressieactiviteit bezitten of 
er moeten andere stoffen aanwezig zijn die deze rol vervullen. Reproductietoxiciteit omvat zowel effecten op de vruchtbaarheid 
(voor zowel vrouw als man) als effecten vóór, tijdens en na de zwangerschap voor moeder en kind.

3. HOE MEDEWERKERS BESCHERMEN TEGEN STOF

Het is belangrijk te weten met welke producten er wordt gewerkt en welke maatregelen kunnen worden getroffen om mogelijke 
risico’s te voorkomen of te verminderen. Daarbij is het belangrijk om te zorgen voor goede persoonlijke beschermingsmiddelen en 
die op de juiste manier te gebruiken. Net zoals bij andere werkzaamheden die risico’s inhouden voor de gezondheid geldt ook hier 
de logische hiërarchie van bronbestrijding (de z.g. arbeidshygiënische strategie) en komen PBM’s slechts op de laatste plaats: 

Maatregel Toelichting

Bronbestrijding

1 Wegnemen bron

2 Vervanging van de bron

3 Aanpassing van de bron

4 Isolatie van de bron

Vrijkomen schadelijke stof beperken of verhinderen 

Schadelijke stof weghalen

Minder gevaarlijke stof gebruiken

Procedé aanpassen zodat er minder schadelijke stof vrijkomt

Inkapselen van de bron

Ventilatie Goede afzuiging zodat concentratie vermindert

Scheiding tussen bron en mens Blootstelling beperken door fysiek te scheiden

Persoonlijke beschermingsmiddelen Bijv.: ademhalingsbescherming, kleding, handschoenen enz…
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4. EEN AANGEPAST PRODUCTOVERZICHT

Deze gids is slechts een selectie van de meest relevante producten voor personen die worden blootgesteld aan stof. Ze werden 
uitgezocht door onze experts op basis van hun jarenlange ervaring. Het resultaat is een beperkte selectie met alleen de meest 
geschikte producten om uw medewerkers optimaal te beschermen.

Raadpleeg ook de uitgebreide informatie omtrent werken met stof via de toepassing op de website www.vandeputtesafety.com.

Gelaatsbescherming

Gelaatsbescherming dient te bestaan uit een goed aansluitende veiligheidsbril of goggle. Zo kunnen er geen stofdeeltjes tussen bril 
en aangezicht de ogen bereiken en zorgen voor beschadiging of irritatie. Vaak is gelaatsbescherming te combineren met adembe-
scherming in de vorm van volgelaatsmaskers of kappen met volledig gelaatsscherm. 

Deze selectie is slechts een greep uit het volledige assortiment. Raadpleeg de toepassingen op de website 
www.vandeputtesafety.com of consulteer uw contactpersoon bij Vandeputte Safety voor een aanbod op uw maat.

• Stofbril, polycarbonaat

• Impactbestendigheid: F

• Coating: Supravision HC-AF

• Conform: EN 170

• Art: 1015028

• Af te nemen per: 1 stuk

• Voorraadartikel

BRIL SKYGUARD NT PC BLANK SUPR (OR/GR)

Ook beschikbaar in andere kleuren en 
ander type lens. Versie semi-goggle: 
Carbonvision (Art: 1015606).

TIP

 

• Stofbril, polycarbonaat

• Impactbestendigheid: F

• Coating: Supravision HC-AF

• Conform: EN 170

• Art: 1000594

• Af te nemen per: 4 stuks

GOGGLE ULTRAS PC BLANK SUPR (CLEANROOM)

• Goggle, polycarbonaat

• Impactbestendigheid: B

• Coating: antidamp en antikras

• Conform: EN 170

• Art: 1000603

• Af te nemen per: 1 stuk

• Voorraadartikel

GOGGLE FLYER PC BLANK DX
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Kleding

Gepaste kleding is van belang om contact van de stof met de huid te vermijden. Ook vanuit hygiënisch standpunt is het prettiger 
om te werken met wegwerpkleding dan met een standaard werkoverall die bovendien vaak niet afdoende beschermt tegen stof. 
De geselecteerde kleding beschermt tegen stofdeeltjes en nevel. Hou hierbij ook rekening met eventueel benodigde antistatische 
eigenschappen van de kleding indien er risico op explosie aanwezig is. In dit verband is het belangrijk ook onder wegwerpkleding 
antistatische werkkleding te dragen.

Deze selectie is slechts een greep uit het volledige assortiment. Raadpleeg de toepassingen op de website 
www.vandeputtesafety.com of consulteer uw contactpersoon bij Vandeputte Safety voor een aanbod op uw maat.

• Maten: S-XXL

• Kleuren:  

• Materiaal: Safegard 76

• Sluiting: ritssluiting onder klep

• Conform:  EN ISO 13982 Type 5

EN 1149

EN 1073-2

• Art: 1009243

• Af te nemen per: 1 stuk

• Voorraadartikel

OVERALL SAFEGARD 76

 

• Maten: S-3XL

• Kleuren:    

• Materiaal: Safegard® GP

• Sluiting: ritssluiting onder klep

• Conform:  EN 13034 Type 5

EN ISO 13982

EN 1149

EN 1073-2

• Art: 1014240

• Af te nemen per: 1 stuk

• Voorraadartikel in wit maten M-3XL

OVERALL SAFEGARD GP

• Maten: L-XL

• Kleur: 

• Materiaal: Micromax + PVC zool

• Art: 1018040

• Af te nemen per: 1 paar

• Voorraadartikel

OVERSCHOEN MICROMAX ANTI-SLIP ZOOL

Ook beschikbaar in antistatische versie 
(Art: 1018327).

TIP

 

• Maten: 1 maat

• Kleur: 

• Materiaal: Tyvek®

• Sluiting: elastiek

• Art: 1009297

• Af te nemen per: 1 stuk

• Voorraadartikel

HOOFDKAP TYVEK
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Ademhalingsbescherming

1. Grenswaarden en Nominale protectiefactor van het adembeschermingsmiddel

Om een goede keuze te maken inzake ademhalingsbescherming is het van belang 2 kernbegrippen te begrijpen:

 1.  De grenswaarde (in NL voorheen MAC-waarde) is de maximaal toegestane concentratie van een (gevaarlijke) stof in de indi-
viduele ademhalingszone van een werknemer. De stof kan voorkomen als gas, damp, aerosol en vezel of vaste deeltjes. De 
grenswaarde geldt voor een gedefi nieerde referentieperiode (meestal 15 min en 8 u). Uitgangspunt bij de vaststelling van de 
waarde is, dat de gezondheid van de werknemers én hun nageslacht niet wordt benadeeld. Ook niet bij herhaalde blootstel-
ling aan die concentratie, gedurende een langere periode tot zelfs een arbeidsleven. 

   Indien men onder deze grenswaarde blijft, dient men geen adembeschermingsmiddel te dragen. Voor tal van stoffen heeft 
elke nationale overheid een lijst opgesteld met grenswaarden. Wordt meestal uitgedrukt in ppm of mg/m3. (1000 ppm = 
0,1 Vol %). De grenswaarden scheppen duidelijkheid voor werkgevers en werknemers wat toelaatbaar is of wat toelaatbare 
blootstelling is. Ook bieden grenswaarden houvast aan de arbeidsinspectie bij de handhaving.

  Mogelijke bronnen voor grenswaarden:

   Wettelijk kader in Nederland: Sinds 1 januari 2007 is in Nederland een aangepast grenswaardenstelsel ingevoerd. Daar-
mee vervalt het vroegere stelsel van MAC-waarden.

   Werkgevers moeten nu zelf grenswaarden vaststellen, tot een niveau dat geen schade aan de gezondheid van werknemers 
kan ontstaan. Bij deze vaststelling speelt REACH met de DNEL waarden (DNEL=Derived No-Effect Level/afgeleide dosis 
zonder effect) een belangrijke rol. Deze private grenswaarden van de bedrijven vormen het uitgangspunt van het nieuwe 
stelsel. Daarnaast vult het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) het stelsel aan met publieke, wettelijke 
grenswaarden voor stoffen: 
• waarvoor de EU een grenswaarde vereist
•  waarvoor een speciale aanleiding is om publieke grenswaarden vast te stellen. Hierbij worden criteria zoals “stoffen zonder 

eigenaar” en “stoffen met grote kans op gezondheidsschade” gehanteerd, eventueel aangevuld met andere stoffen

   De wettelijke (publieke) grenswaarden worden opgenomen in bijlage XIII van de Arbeidsomstandighedenregeling. In bijlage 
XIIIA staan grenswaarden voor de niet-kankerverwekkende stoffen en in bijlage XIIIB voor de kankerverwekkende stoffen. De 
eerste lijst iis gepubliceerd in de Staatscourant van 28 december 2006, nr. 252. 

   Daarnaast publiceert SZW regelmatig nieuw vastgestelde grenswaarden als wijziging of aanvulling op de eerste lijst van 
publieke grenswaarden. Deze worden in de Staatscourant gepubliceerd bijv.: 15 juni 2011, nr. 10255 (wijziging en invoering 
grenswaarden), 4 mei 2010, nr. 6707, (wijziging 4 grenswaarden), 22 april 2008, nr. 78 (invoering en opsplitsing grenswaar-
den voor kankerverwekkende stoffen), 2 januari 2008, nr. 1 (wijziging/aanvulling/invoering grenswaarden), 4 oktober 2007, nr. 
192 (wijziging grenswaarden lasrook)

   Wettelijk kader in België: De grenswaarden in België liggen vast in het Koninklijk Besluit van 11 maart 2002 betreffende de 
bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico’s van chemische agentia op het werk. 
Met het doel deze lijst te wijzigen of aan te vullen, is voor een aantal chemische agentia sinds 15 februari 2010 een publieke 
raadplegingsprocedure gestart betreffende de wetenschappelijke evaluatie van het gezondheidseffect van de blootstelling 
aan deze agentia en de haalbaarheidstoetsing.

   Wettelijk kader Frankrijk: In Frankrijk zijn de grenswaarden een verzameling van:
• Toegestane grenswaarden vervat in een overzicht gepubliceerd tussen 1982 en 1996
• Gereglementeerde, indicatieve grenswaarden vastgelegd in artikel R4412-150
Voor toxische, kankerverwekkende en mutagene stoffen een lijst van grenswaarden waarbij er regelmatig metingen moeten 
worden gedaan volgens vastgelegde methodes, beschreven in artikel R4412-76

   Andere bronnen van grenswaarde kunnen MSDS (material safety data sheet) zijn of de recente Reach Safety Data Sheet 
(SDS) en extended Safety Data Sheet (eSDS). Het Reach veiligheidsinformatieblad (SDS) geeft informatie die belangrijk is 
voor de risico-inventarisatie en voor de vaststelling van risicobeheersmaatregelen. Het uitgebreide veiligheidsinformatieblad 
(eSDS) bevat in een bijlage verdere informatie in de vorm van de blootstellingsscenario’s (met daarin beheersmaatregelen). 

   In bijvoorbeeld de rubrieken 7 ”Hantering en opslag” en 8 “Maatregelen ter beheersing van blootstelling /persoonlijke be-
scherming”, beschrijft het SDS risicobeheersmaatregelen. Grenswaarden en DNEL’s (derived no effect level oftewel de door 
de fabrikant afgeleide dosis waarbij geen gezondheidsschade optreedt) kunnen gevonden worden onder rubriek 8.1”Grens-
waarden” en zijn hulpmiddelen bij het beoordelen van de risicobeheersmaatregelen op de werkplek.

  Raadpleeg de toepassingen op de website www.vandeputtesafety.com voor een complete lijst van grenswaarden per land

 2.  De Nominale Protectiefactor of NPF van een adembeschermingsmiddel is de minimale bescherming waaraan een 
adembeschermingsmiddel moet voldoen volgens de Europese normering (voor elk type adembeschermingsmiddel verschil-
lend). De NPF zegt iets over de effi ciëntie van het totale adembeschermingsmiddel. Hoe lager de NPF, hoe ineffi ciënter het 
adembeschermingsmiddel of hoe groter de inwaardse lekkage van dit middel. Deze waarden zijn waarden bekomen onder 
laboratoriumomstandigheden, vandaar dat sommige landen werken met een TPF (Toegepaste Protectie Factor) ook wel APF 
waarde genoemd, die gebaseerd is op werkpleksituaties (zie hiervoor nationale wetgeving). 
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2. Bepaling van het gewenste beschermingsniveau op de werkplek

Door de grenswaarde te combineren met de concentratie op de arbeidsplek en de NPF (EN 529:2005) van het adembescher-
mingsmiddel kan men bepalen welk middel geschikt is voor die specifi eke situatie. Praktisch voorbeeld: men moet werken in een 
omgeving waar een concentratie van 150 ppm aanwezig is van product A, de grenswaarde van product A is 10 ppm , dit wil zeg-
gen dat men een beschermingsmiddel moet kiezen waarvan de NPF hoger is dan 150 : 10 = 15.

Andersom kun je ook zeggen als de NPF van een compleet middel (bijv. halfgelaatsmasker + P3-fi lter) 50 is en de grenswaarde 
80 ppm, de maximale concentratie verontreiniging waarbij die combinatie op basis van de NPF ingezet kan worden 
50 x 80 = 4000 ppm is. 

3. Samenvatting

Gezien de vele uitvoeringen, de waaier aan gebruikte stoffen en het al dan niet goed functioneren van een ventilatiesysteem is een 
specifi eke analyse noodzakelijk om na te gaan welke adembescherming het beste aansluit bij uw specifi eke situatie. Belangrijke 
aandachtspunten bij deze analyse zijn o.a.:

• Identifi catie van de stoffen waaraan men blootgesteld kan worden. Vraag steeds de MSDS (nu SDS of eSDS) bladen en pro-
ductfi ches op. 

• Maak een inventaris van de grenswaarden van de componenten om zo te weten te komen met welke fi lters men kan werken 
(indien aan de criteria voor het werken met fi lters wordt voldaan).

• Meten van de concentratie van de blootstelling om te bepalen welke NPF men nodig heeft.

• De hoeveelheid zuurstof in de lucht. Is er voldoende ventilatie?

• De arbeidsduur en -intensiteit (keuze in comfort van het gebruikte adembeschermingsmiddel).

4. Keuze van adembeschermingsmiddel

Hieronder een overzicht van de beschikbare middelen rekening houdend met hun beperkingen inzake concentratie, NPF en com-
fortbepalende factoren:

Filterkeuze bij werken met maskers en motorunits: In het kader van stoffi lters, wordt door deze fi lters ook bescherming gebo-
den tegen nevels van vloeistoffen, welke zich net als deeltjes als aerosolen gedragen. Raadpleeg steeds MSDS (SD of eSDS) en 
productfi che of uw contactpersoon bij Vandeputte Safety om de juiste fi lter te selecteren.

Stofmaskers en Stoffi lters: bescherming tegen stof, nevel en rook

Stoffi lters bestemd voor het gebruik met half (HM)- of volgelaatsmaskers en motorunits worden gecodeerd met een P (Particle = 
deeltje), stofmaskers waarvan het maskerlichaam meestal geheel uit een fi ltrerend medium bestaat, krijgen de codering FFP (Filte-
ring Facepiece Particles) als aanduiding.

Indeling Bescherming tegen

FFP1 en HM P1
Inert stof, rook en nevel die geen verandering teweegbrengen in de structuur van de ademhalings-
wegen. Stofklasse 2a. Grenswaarde ≥ 10 mg/m3

FFP2 en HM P2
Schadelijk stof, rook en nevel die ademhalingswegen kunnen aantasten. Stofklasse 2b. Grenswaar-
de tussen 10 mg/m3 en 0,1 mg/m3

FFP3 en HM P3
Hogere concentraties schadelijk stof, rook en nevel die ademhalingswegen kunnen aantasten. Stof-
klasse 2b. Grenswaarde tussen 10 mg/m3 en 0,1 mg/m3

P3 met volmasker
Hoog toxisch stof, rook en nevel die opgenomen kunnen worden in het bloed: deeltjes van kanker-
verwekkende en mutagene stoffen, deeltjes van radioactieve stoffen, bacterieën, virussen, enzymen 
en sporen. Stofklasse 2c. Grenswaarde ≤ 0,1 mg/m3

Aanduidingen op stoffi lters: 

Extra mogelijkheden bij stofmaskers en -fi lters

Codering Benaming Omschrijving

D Dolomiettest
Wegwerpstofmaskers zijn in principe slechts één keer te gebruiken. Maskers met de vermel-
ding “D” hebben echter de dolomiettest ondergaan en kunnen meer dan één shift binnen 
dezelfde dag worden gebruikt. Worden in deze catalogus aangeduid met de letter “D”.

R/NR
Reusable / 

Non-reusable

Deze classifi ciëring hangt voornamelijk af van het al dan niet aanwezig zijn van een volledige 
afdichtingsring aan de binnenkant van het masker. Indien het masker deze afdichting heeft 
kan het worden gereinigd en de dag erna hergebruikt worden.

V
Uitademventiel 

(Valve)

Een uitademventiel bij een masker heeft meerdere comfortverhogende functies: uitademweer-
stand verkleinen, CO2 gehalte verkleinen binnenin het masker, temperatuur en vochtigheid 
verminderen binnenin het masker. Half- en volgelaatsmaskers hebben dit meestal standaard.

De “V” is niet normtechnisch geregeld, maar wordt door veel stofmaskerfabrikanten gebruikt om de aanwezigheid van een uitadem-
ventiel in de codering aan te tonen. 
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Wanneer zijn stoffi lters verzadigd:

Aangezien stoffi lters werken volgens het principe van mechanische fi ltratie zal een stoffi lter zijn verzadigd wanneer de inademweer-
stand verhoogt. 

Stofmaskers

Beperkingen Voordelen Nadelen

Niet bij mogelijk zuurstofgebrek (< 19%)* Bewegingsvrijheid Ogen en gelaat onbeschermd

Hebben een zekere ademweerstand 
gezien men door fi lter dient te ademen

Goedkoop Worden vaak verkeerd opgezet waardoor 
bescherming grotendeels verloren gaat 
(niet aanpassen neusbeugel of hoofd-
banden)

NPF:
FFP1: 4
FFP2: 10
FFP3: 50

Niet geschikt voor personen met (lichte) 
baard (zorgt voor inwaardse lekkage langs 
maskerrand)

Vaak moeilijk te combineren met oog-
bescherming (aandampen bril)

Bij langere werkzaamheden onaange-
naam door opgehoopt vocht en CO2 
in het masker indien niet uitgerust met 
uitademventiel

Ook al zijn er herbruikbare maskers op de 
markt (R) is de kans op contaminatie aan 
de binnenkant van het masker groot bij 
hergebruik. Een R geeft aan dat maskers 
tussendoor reinigbaar zijn, waardoor 
geschikt voor hergebruik. Ze dienen dus 
offi cieel voor hergebruik schoongemaakt 
te worden.

*  Het vereiste minimale zuurstof percentage kan per land verschillen en loopt binnen Europa van 17% tot 19,5 %. Let daarom op de lokale regelge-

ving. Bedenk wel dat als u lagere waarden dan 21% zuurstof meet er iets aan de hand is en de aanwezige zuurstofconcentratie voortdurend met 

zorg in de gaten gehouden dient te worden.

Halfgelaatsmaskers (HM) met deeltjesfi lters

Beperkingen Voordelen Nadelen

Niet bij mogelijk zuurstofgebrek (< 19%)* Bewegingsvrijheid Ogen en gelaat onbeschermd

Hebben een zekere ademweerstand 
gezien met door fi lter dient te ademen

Zowel stof- als gasfi lters of combinatie 
daarvan te monteren

Vaak fi lters te vervangen

NPF:
HM  Met P1: 4

Met P2: 10
Met P3: 50

Voor gas en combinatie fi lters gelden voor 
gebruik tegen gassen en dampen andere 
(lagere) NPF’s !

Niet geschikt voor personen met (lichte) 
baard (zorgt voor inwaardse lekkage langs 
maskerrand)

Vaak moeilijk te combineren met oog-
bescherming (aandampen bril)

Volgelaatsmaskers (VM) met fi lters

Beperkingen Voordelen Nadelen

Niet bij mogelijk zuurstofgebrek (< 19%)* Bescherming voor ogen en gelaat Vaak fi lters te vervangen

Hebben een zekere ademweerstand 
gezien met door fi lter dient te ademen

Zowel stof- als gasfi lters of combinatie 
daarvan te monteren

Niet geschikt voor personen met (lichte) 
baard (zorgt voor inwaardse lekkage 
langs maskerrand)

NPF:
Met P1: 5
Met P2: 16
Met P3: 1000

Bewegingsvrijheid Wordt vaak ervaren als oncomfortabel

Hoogst mogelijke bescherming 
(NPF 1000 met P3)

Gebruikers met correctiebril dienen over 
bril te beschikken die compatibel is met 
masker (maskerbril)
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Luchtkappen (TH) of half- en volgelaatsmaskers (TM) op een motorunit met fi lter

Beperkingen Voordelen Nadelen

Niet bij mogelijk zuurstofgebrek (< 19%)* Bewegingsvrijheid Filters dienen vaak vervangen te worden

Beperkte autonomie (batterij) 4 tot 8u Met hoofdkap geschikt voor personen 
met (lichte) baard

Batterijen dienen te worden opgeladen

NPF:
Afhankelijk van de gebruikte kap, 
kan gaan van 10 tot 2000

Kappen die ook hoofd-, gelaats- en an-
dere bescherming kunnen bieden

Voor toepassing met asbest is alleen de 
combinatie TM3P met volgelaatsmasker 
toegestaan

Zowel stof- als gasfi lters of combinatie 
daarvan te monteren

De stoffi lter codering in combinatie met 
een kap is TH1P/TH2P/TH3P . In com-
binatie met een masker TM1P / TM2P 
en TM3P. De classifi catie geldt voor de 
gehele samenstelling.

Comfortabeler voor langer gebruik want 
geen ademweerstand

Gezien fi lters op de rug worden gedragen 
bevinden fi lters zich vaak verder weg van 
de bron van de verontreiniging

Systemen met luchtkappen gevoed door ademlucht gezuiverde perslucht

Beperkingen Voordelen Nadelen

Niet bij mogelijk zuurstofgebrek (< 19%)* Comfortabel bij langdurig gebruik want 
geen ademweerstand

Matige bewegingsvrijheid

Geen vrijgeleide voor hoge concentraties, 
beschermen niet noddzakelijk beter dan 
producten met fi lters (zie NPF)

Geschikt voor personen met (lichte) baard Perslucht nog te fi lteren met olie- en stof-
fi lter (AK en SMF fi lter)

NPF:
Afhankelijk van de gebruikte kap, kan 
gaan van 10 tot 2000

Kappen die ook hoofd-, gelaats- en an-
dere bescherming kunnen bieden

Kostprijs perslucht

Geen fi lters te vervangen (wel eventueel 
AK en SMF fi lter)

Er moet een persluchtaansluiting aanwe-
zig zijn

Mogelijkheid perslucht te verkoelen of 
verwarmen

Perslucht vaak goedkoper dan fi lters 
vervangen

Geen afhankelijkheid van effi ciëntie van 
fi lters

Hou rekening met een verbruik van minimaal 95 tot 120 liter/minuut/persoon tot maximaal 200 tot 300 liter/minuut/persoon , op een 
druk tussen 3 en 6 bar 

Overzicht van veel voorkomende stoffen en aanbevolen bescherming (al dan niet opgenomen in nationale wetgeving):

Stof Adembescherming

Asbestverwijdering, mechanisch bewerken van asbesthoudend 
materiaal

Motorunit TM3P met volmasker

Aanwezigheid in een ruimte met asbest Stofmasker FFP3 of halfmasker + P3

Kwartsstof of silicium Motorunit TM3P met volmasker

Houtstof Kortstondig: stofmasker FFP2
Langdurig werk: halfmasker met P2 fi lter

Kankerverwekkende, mutagene en reproductietoxische stoffen Volmasker met P3 of motorunit TM3P met volmasker, bij lang-
durige blootstelling perslucht met ademautomaat

Virussen en bacteriën Stofmasker FFP3 of halfmasker P3, beter volgelaatsmasker P3

Lasrook FFP2 of luchtkap TH2P (enkel tegen de rook of vaste deeltjes, 
niet tegen mogelijke gassen die ook vrijkomen!) bij specifi eke 
metalen of elektrodes soms P3 of TH3P

Glas- of steenwol Stofmasker FFP2 of halfmasker P2

Deze selectie is slechts een greep uit het volledige assortiment. Raadpleeg de toepassingen op de website 
www.vandeputtesafety.com of consulteer uw contactpersoon bij Vandeputte Safety voor een aanbod op uw maat.



STOF

11

www.vandeputtesafety.com

Nota: Betekenis P1, P2, P3, V, D, NR en R: zie inleiding

 Las* Met verstevigd fi ltermateriaal dat beter bestand is tegen lasspatten

 Geur**  Maskers met laagje actieve kool tegen geurhinder.

  9913 en 9914: Voor orangische dampen < grenswaarde

  9926: Voor zure gassen < grenswaarde
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1014729 10 120 •  P3 D NR 3250 S/M • • • •
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1002040 5 60 •  P3 V D R 3405 • • • • •
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1002070 10 80 •  P2 V D R 9928 • • • • las*
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• Maten: S/M/L

• Materiaal: hypo-alergeen

• Hoofdbanden verstelbaar

• Hoofdharnas verdeelt het gewicht

• Beperkt onderhoudbaar

• NPF: afhankelijk van fi lter

• Conform: EN 140

• Art: 1015423

• Af te nemen per: 1 stuk

• Voorraadartikel

HALFMASKER 7000 EASYLOCK (7001/7002/7003)

Opvolger van de 4000 en 8000 reeks.
TIP

 

• Maten: S/M/L

• Materiaal: hypo-alergeen

• Hoofdbanden verstelbaar

• Voorgevormde banden voor zeer makkelijk 

opzetten van het masker

• Vizier PC met groot gezichtsveld

• Geleverd met wegtrekruitje

• Beperkt onderhoudbaar

• NPF: afhankelijk van fi lter

• Conform: EN 136-2

• Art: 1015424

• Af te nemen per: 1 stuk

• Voorraadartikel

VOLMASKER 9000 EASYLOCK (9001/9002/9003)

Ook beschikbaar met standaard 
schroefdraad (Art: 1015425).

TIP

• Wegtrekruitje

• Beschermt het vizier tegen krassen en 

chemicaliën

• Art: 1015410

• Af te nemen per: 60 stuks

• Omverpakking: 360 stuks

• Voorraadartikel

WEGTREKRUITJE VOLMASKER 9000

• Bescherming enkel tegen vaste deeltjes

• Kan rechtstreeks worden gemonteerd op 

masker of gasfi lter Moldex

• Klasse P2

• Conform: EN143

• Art: 1015418

• Af te nemen per: 20 stuks

• Voorraadartikel

STOFFILTER MOLDEX P2 R 9020

• Bescherming enkel tegen vaste deeltjes

• Kan rechtstreeks worden gemonteerd op 

masker of gasfi lter Moldex

• Klasse P3

• Conform: EN143

• Art: 1015417

• Af te nemen per: 12 stuks

• Voorraadartikel

STOFFILTER MOLDEX P3 R 9030

• Maten: S/M/L

•  Materiaal: elastomeer, afdichting: silicone

• Hoofdbanden verstelbaar

• Hoofdharnas verdeelt het gewicht

• Beperkt onderhoudbaar

• NPF: afhankelijk van fi lter

• Conform: EN 140

• Art S: 1002094

• Art M: 1002093

• Art L: 1002092

•  Af te nemen per: 1 stuk

• Voorraadartikel

HALFMASKER SERIE 6000 (6100/6200/6300)

Ook te gebruiken met perslucht
(zie S-200).

TIP

• Maten: S/M/L

• Materiaal: elastomeer

• Hoofdbanden verstelbaar

• Vizier in PC krasbestendig

• Beperkt onderhoudbaar

• NPF: afhankelijk van fi lter

• Conform: EN 136-1

• Art S: 1002141

• Art M: 1002142

• Art L: 1002143

• Af te nemen per: 1 stuk, S 4 stuks

• Voorraadartikel maat M en L

VOLMASKER SERIE 6000 (6700/6800/6900)

Ook te gebruiken met perslucht
(zie S-200).

TIP

• Wegtrekruitje

• Beschermt het vizier tegen krassen en 

chemicaliën

• Art: 1002638

• Af te nemen per: 25 stuks

• Omverpakking: 100 stuks

• Voorraadartikel

WEGTREKRUITJE 6885 VOOR 6000 SERIE
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• Bescherming enkel tegen vaste deeltjes

• Kan enkel rechtstreeks worden gemon-

teerd op masker 3M

• Klasse P2

• Conform: EN 143

• Art: 1002253

• Af te nemen per: 20 stuks

• Voorraadartikel

FILTER 2125 P2

• Bescherming enkel tegen vaste deeltjes

• Kan enkel rechtstreeks worden gemon-

teerd op masker 3M

• Klasse P3

• Conform: EN 143

• Art: 1002246

• Af te nemen per: 20 stuks

• Voorraadartikel

FILTER 2135 P3

• Standaard schroefdraad EN 148

• Materiaal: rubber

• Vizier silicaat anti-damp

• Zeer groot gezichtsveld (95%)

• Hoofdbanden verstelbaar

• Nekband om masker rond nek te hangen

• Volledig onderhoudbaar

• Spreekmembraan voor verstaanbaarheid

• NPF: afhankelijk van fi lter

• Conform: EN 136-3

• Art: 1002126

• Af te nemen per: 1 stuk

• Voorraadartikel

VOLMASKER ULTRA ELITE

• Bescherming enkel tegen vaste deeltjes

• Voorzien van standaard schroefdraad

• Compatibel met standaard schroefdraad 

masker 

• Klasse P3

• Conform: EN 143

• Art: 1002167

• Af te nemen per: 1 stuk

• Voorraadartikel

SCHROEFFILTER TOSHOGU P3

• Robuuste motorunit

• Voor gas- en stoffi lters

• Incl. batterij en lader

• Autonomie 7 - 15 u

• Gewicht: 1,4kg excl. fi lters

• Conform: EN 12942

• Art: 1002368

• Af te nemen per: 1 stuk

• Voorraadartikel

MOTORUNIT PROFLOW SC

Ook beschikbaar in Atex versie
(Art: 1002373).

TIP

• Bescherming enkel tegen vaste deeltjes

• Voorzien van standaard schroefdraad

• Compatibel met standaard schroefdraad 

masker 

• Klasse P3

• Conform: EN 143

• Art: 1002166

• Af te nemen per: 1 stuk

• Voorraadartikel

SCHROEFFILTER PRO 2000 P3

Gebruik steeds fi lters en motorunit van 
hetzelfde merk.

TIP

• Met vizier in PC

• Mat standaard schroefdraad aansluiting

• Gewicht: 525 gr

• NPF met stoffi lter: 2000

• Wegtrekruitje: Art: 1017870

• Conform: EN 136

• Art: 1014629

• Af te nemen per: 1 stuk

VOLMASKER PROMASK

Indien met profl ow: te gebruiken met 
haakse slang (Art: 1014659).

TIP
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1. Moturunit

TR-300* JUPITER

Art: 1016798 1002367

Af te nemen per: 1 stuk 1 stuk

Voorraadartikel: •

Bescherming: Enkel stof Gas en/of stof

Gewicht: 1 kg incl fi lter 860 gr excl fi lter

Debiet: 180-220L/min 150-200L/min

Laag debiet alarm: • •

Filteraansluiting: Merkeigen Merkeigen

Gebruiksduur: 12u 8 u

NPF: Afhankelijk van luchtkap

* TR-300 geleverd inclusief batterij, lader, stoffi lter, prefi lter en BT30 lucht-
slang.

4. Luchtkap

M-SERIE M-106 / M-107 M-306 / M-307 M-406 / M-407 HT-629

Met motorunit: Jupiter en TR-300 Jupiter en TR-300 Jupiter en TR-300 Jupiter en TR-300

Art:
M-106 Art: 1016806

M-107 Art: 1016805

M-306 Art: 1016808

M-307 Art: 1017677

M-406 Art: 1016809

M-407 Art: 1016807
Art: 1013972

Af te nemen per: 1 stuk 1 stuk 1 stuk 1 stuk

Toepassing: Lichte toepassingen Medium toepassingen Zware toepassingen Lassen en slijpen

Materiaal vizier: PC PC PC PC

Materiaal afdichting:
M-106 WEB24

M-107 Vlamvertragend

M-306 WEB24

M-307 Vlamvertragend

M-406 Cordura

M-407 Vlamvertragend

Acryl/katoen

Met helm: • •

Gewicht: 500 g 845 g 1000 g 794 g

NPF:
50 met motorunit

50 met perslucht

50 met Jupiter

500 met TR-300

200 met perslucht

500 met motorunit

200 met perslucht

50 met motorunit

50 met perslucht

Conform:
EN 166

EN 12941 en EN 14594

EN 166

EN 12941 en EN 14594

EN 397

EN 166

EN 12941 en EN 14594

EN 397

EN 169

EN 12941 en EN 1835

EN 175

Opvolger van: HT-401 en HT-402 HT-800 serie HT-800 serie n.v.t.

Deze kappen kunnen ook worden aangesloten op het persluchtnetwerk, zie werken op persluchtnet

Onderdelen M-106 / M-107 M-306 / M-307 M-406 / M-407 HT-629

Gelaatsafdichting:
M-935 Art: 1018012 

M-937 FR Art: 1018014

M-935 Art: 1018012

M-937 FR Art: 1018014

M-447 Art: 1017999

M-448 FR Art: 1018000
Art: 1003095

Af te nemen per: 5 stuks 5 stuks 1 stuk 1 stuk

Hoofdband: M-150 Art: 1017673 M-350 Art: 1017963 M-350 Art: 1017963 n.v.t.

Af te nemen per: 1 stuk 1 stuk 1 stuk n.v.t.

Wegtrekruitje: M-928 Art: 1018011 M-928 Art: 1018011 M-928 Art: 1018011 n.v.t.

Af te nemen per: 40 stuks 40 stuks 40 stuks n.v.t.

Gehoorbescherming: Peltor oorkappen n.v.t.

3. Filter

 TR-300 Per Jupiter Per

Prefi lter Art: 1017681 100 Art: 1002320 24

Stof P3 Art: 1016796 5 Art: 1002332 2

P organisch Art: 1016797 5 n.v.t. n.v.t.

P zuur Art: 1016792 5 n.v.t. n.v.t.

A2P3 n.v.t. n.v.t. Art: 1002340 2

ABE1P3 n.v.t. n.v.t. Art: 1002342 2

A2BEK1P3 n.v.t. n.v.t. Art: 1002341 2

Motorunit met kap van  samenstellen = 1. Motorunit + 2. Toebehoren + 3. Filter + 4. Luchtkap

2. Toebehoren

 TR-300 Per Jupiter Per

Batterij: Meegeleverd 1 Art: 1002392 1

Oplader: Meegeleverd 1 Art: 1002400 1

Laadstation: Art: 1017683 (4) 1 Art: 1002402 (10) 1

Slang:
Slang aanpasbaar in lengte Art: 1017962 

Slang heavy duty Art: 1017960
1

Atex kit: n.v.t. n.v.t. Art: 1002391 1

Bretellen: Art: 1017678 1 Art: 1002682 4

Slanghoes: Art: 1014466 (wegwerp) 5

M-107 M-307 M-407
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4. Luchtkap

S-SERIE S-133 / S-333G S-433 / S-533 S-655 / S-657 / S-757 S-855 E

  

Met motorunit: Jupiter en TR-300 Jupiter en TR-300 Jupiter en TR-300 Jupiter en TR-300

Art:
S-133 Art: 1014708

S-333 Art: 1014710

S-433 Art: 1014699

S-533 Art: 1014705

S-655 Art: 1014446

S-657 Art: 1014481

S-757 Art: 1014482

Art: 1015299

Af te nemen per: 1 stuk 1 stuk 1 stuk 1 stuk

Voorraadartikel: S-133 S-533

Maten: S/M en M/L S/M en M/L Universeel Universeel

Toepassing:

Lichte toepassingen

Spatbescherming

S-333 verfspuiten

Lichte toepassingen

Spatbescherming

S-533 verfspuiten

Lichte toepassingen

Spatbescherming

S-757 verfspuiten

Lichte toepassingen

Spatbescherming

Chemisch resistent

Eigenschap kap:

Lichte hoofdband

Vizierspanner

Kap niet te vervangen

Lichte hoofdband

Kap niet te vervangen

Vizierspanner

Bedekt schouders

Vizierspanner (minder optische vervorming)

Vervangbare kap

Regelbare luchtstroom voor meer comfort

Materiaal vizier:

S-133 PE

S-333 PC (oplosmiddel 

bestendig)

S-433 PE

S-533 PC (oplosmiddel 

bestendig)

S-655 PE

S-657 PE

S-757 PC

PC (oplosmiddel bestendig)

Materiaal kap:
S-133 Polypropyleen

S-333 PU gecoat

S-433 Polypropyleen

S-533 PU gecoat

S-655 Polypropyleen 

S-657 Polypropyleen

S-757 Polypropyleen fi lm

Polypropyleen met barrière fi lm 

(chemisch resistent)

Eigenschap materiaal:  PU: weinig pluizend, zachter en duurzamer Polypropyleen fi lm: vangt verfdeeltjes (verfspuiten)

Halsafdichting: n.v.t. Elastische kraag

Elastiche kraag

S-655: katoenen kraag

S-657 en S-757: dubbele 

schouderfl ap

Gebreid polyester

Gewicht: 100-110 g 130-135 g 310-315 g 375 g

NPF:
500 met motorunit

200 met perslucht

500 met motorunit

200 met perslucht

500 met motorunit

200 met perslucht

500 met motorunit

200 met perslucht

Conform: 
EN 166

EN 12951 en 14594

EN 166

EN 12951 en 14594

EN 166

EN 12951 en 14594

EN 166

EN 12951 en 14594

Opvolger van: HT-101 en HT-103 HT-120 HT-111 en HT-115 HT-121 en HT-125

Deze kappen kunnen ook worden aangesloten op het persluchtnetwerk, zie werken op persluchtnet.

Toebehoren S-133 / S-333G S-433 / S-533 S-655 / S-657 / S-757 S-855 E

Comfortband: Art: 1014703 Art: 1014703
Art: 1014463 

Art: 1014462 (Verkleinende zweetband) 

Af te nemen per: 20 stuks 20 stuks 20 stuks 20 stuks

Vervangkap: n.v.t. n.v.t.

S-655 Art: 1014509

S-657 Art: 1014483

S-757 Art: 1014484

Art: 1017675

Af te nemen per: n.v.t. n.v.t. 10 stuks 5 stuks 

Wegtrekruitje:  Art: 1014702  Art: 1014702 Art: 1014455 Art: 1014455

Af te nemen per: 40 stuks 40 stuks 40 stuks 40 stuks
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• Stoothelm met stofbescherming.

• Alles in 1: motor, batterij, fi lter en kap

• Met nylon / PU kap

• Batterij, fi lter en lader apart te bestellen

• NPF: 500

• Conform:  EN 12941

EN 813

EN 166

• Art: 1021751

• Af te nemen per: 1 stuk

PUREFLO HELM LIGHT DUTY

Versie met Tyvek kap (Art: 1021752).
TIP

• Veiligheidshelm met stofbescherming.

• Alles in 1: motor, batterij, fi lter en kap

• Met nylon / PU kap

• Batterij, fi lter en lader apart te bestellen

• NPF: 500

• Art: 1021753

• Conform:  EN 12941

EN 397

EN 166

• Af te nemen per: 1 stuk

PUREFLO HELM HEAVY DUTY

Versie met kap fl ame retardant 
(Art: 1021754).

TIP

• Veiligheidshelm met stofbescherming.

• Alles in 1: motor, batterij, fi lter en kap

• Met alu kap

• Batterij, fi lter en lader apart te bestellen

• NPF: 500

• Conform:  EN 12941

EN 397

EN 166

• Art: 1021755

• Af te nemen per: 1 stuk

PUREFLO HELM HEAVY DUTY ALU

Opklapbaar goudbedampt scherm 
beschikbaar.

TIP

• Beschermt vizier tegen krassen

• Art: 1017805

• Af te nemen per: 10 stuks

BESCHERMVIZIER PUREFLO

Bestaat ook met geurfi lter.
TIP

• Enkel te combineren met Purefl o helmen

• Art: 1017800

• Af te nemen per: 10 stuks

FILTER P3 PUREFLO

• 4 uur autonomie

• 8 uur autonomie mogelijk door 2 batterijen 

te monteren in helm 

• Art: 1017807

• Af te nemen per: 1 stuk

BATTERIJ PUREFLO

 

Lader 16 batterijen (Art: 1021430).
TIP

• Voor batterij Purefl o

• Art: 1021756

• Af te nemen per: 1 stuk

LADER PUREFLO
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7. Kap serie S of M voor eigenschappen en toebehoren van deze kappen zie werken met motorunits 

S-SERIE S-133 / S-33G S-433 / S-533 S-655 / S-657 / S-757 S-855 E

  

Art:
S-133 Art: 1014708

S-333 Art: 1014710

S-433 Art: 1014699

S-533 Art: 1014705

S-655 Art: 1014446

S-657 Art: 1014481

S-757 Art: 1014482

Art: 1015299

Af te nemen per: 1 stuk 1 stuk 1 stuk 1 stuk

Voorraadartikel: S-133 S-533

Maten: S/M en M/L S/M en M/L Universeel Universeel

Toepassing:

Lichte toepassingen

Spatbescherming

S-333 verfspuiten

Lichte toepassingen

Spatbescherming

S-533 verfspuiten

Lichte toepassingen

Spatbescherming

S-757 verfspuiten

Lichte toepassingen

Spatbescherming

Chemisch resistent

NPF: 200 met perslucht 200 met perslucht 200 met perslucht 200 met perslucht

Opvolger van: HT-101 en HT-103 HT-120 HT-111 en HT-115 HT-121 en HT-125

M-SERIE M-106 / M-107 M-306 / M-307 M-406 / M-407 HT-629

Art:
M-106 Art: 1016806

M-107 Art: 1016805

M-306 Art: 1016808

M-307 Art: 1017677

M-406 Art: 1016809

M-407 Art: 1016807
Art: 1013972

Af te nemen per: 1 stuk 1 stuk 1 stuk 1 stuk

Toepassing: Lichte toepassingen Medium toepassingen Zware toepassingen Lassen en slijpen

NPF: 50 met perslucht 200 met perslucht 200 met perslucht 50 met perslucht

Opvolger van: HT-401 en HT-402 HT-800 serie HT-800 serie n.v.t.

Werken op persluchtnet met luchtkappen serie S en M van  

1. Persluchtnet 2. Slang 3. Filterunit 4. Slang 5. V-500E

 V-100

 V-200

6. Slang 7. Kap

2 + 4: SLANG

5. V-500E

2 + 4: SLANG HEAVY DUTY

5. V-100 EN V-200

3: FILTERUNIT

6. SLANG

Steeds te bestellen met koppelingen 
CEJN (Art: 1014794)

• Persluchtslang

• Art 5 M: 1013131

• Art 10 M: 1002462

• Art 30 M: 1002437

• Af te nemen per: 1 stuk

• Voorraadartikel

• Regelaar V-500E

• Regelt debiet naar kap

• Inclusief riem

• Laag debiet alarm

• Debiet 150-300l/min

• Werkdruk 2,4-8 bar

• Art: 1002470

• Af te nemen per: 1 stuk

• Persluchtslang

• Dikkere slang

• Anti-statisch

• Knikt bijna niet

• Kritische toepassingen

• Incl. CEJN koppelingen

• Art 5 m: 1017850

• Art 10 m: 1017851

• Art 20 m: 1017852

• Af te nemen per: 1 stuk

• Vortex V-100 koeler

• Vortemp V-200 verwarmer

• Verwarmt/verkoelt perslucht 

met 28°C

• Vervangt V-500E

• Inclusief riem

• Regelt debiet naar kap

• Debiet 150-600l/min

• Werkdruk 3,5-8 bar

• Art V-100: 1002435

• Art V-200: 1002436

• Af te nemen per: 1 stuk

• Zet perslucht om in ademlucht

• SMF fi lter stof- en oliedeeltjes

• AK fi lter voor slechte geuren

• Met hogedrukregelaar

• Art: 1002431

• Art SMF fi lter: 1002354

• Art AK fi lter: 1002348 

• Af te nemen per: 1 stuk

• Voorraadartikel

• Slang naar kap

• Slang BT30 aanpasbaar in 

lengte Art: 1017962

• Slang BT40 heavy duty 

Art: 1017960

• Af te nemen per: 1 stuk

• Slang BT30 aanpasbaar in 

lengte voorraadartikel

M-107 M-307 M-407

TIP
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• Luchttoevoersysteem masker

• Te combineren met half- en volmaskers van 3M

• Inclusief debietregelaar

• Laag debiet alarm 

• Mogelijkheid om naast perslucht ook fi lters te monteren voor het geval 

perslucht uitvalt

•  Werkdruk 3-7 bar

•  NPF: 50 met halfmasker

•  NPF: 200 met volmasker

•  Conform: EN 139

•  Art: 1002476

•  Art C-251 10 m: 1002449

•  Art C-252 20 m: 1002461

•  Art C-253 30 m: 1002451

•  Af te nemen per: 1 stuk

LUCHTTOEVOERSYSTEEM S-200 

Verplicht te gebruiken met slangen 
C-251/2/3 i.p.v. slangen onder punt 4.

TIP

• 40 reinigingsdoekjes

• Voor half- en volmaskers

• Ontsmet masker voor nieuw gebruik

• Gedrenkt in niet aggressieve vloeistof

• Individueel verpakt

• Art: 1013665

• Af te nemen per: 1 doos

• Voorraadartikel

40ST REINIGINGSDOEKJES 105

• Overall in PU met perslucht

• Werken in kritische omgevingen

• Zeer hoge bescherming

• NPF: min. 50.000

• Conform: EN 1073

• Art: 1003413

• Af te nemen per: 100 stuks

OVERALL MURUROA MTH 2

Ook beschikbaar in andere versies 
(o.a. met motorunits)

TIP

• Overall in blauw laminaat met perslucht

• Werken in kritische omgevingen

• Zeer hoge bescherming

• NPF: min. 50.000

• Conform: EN 1073

• Art: 1016702

• Af te nemen per: 1 stuk

OVERALL FRONTAIR 2 LAMINAAT

Ook beschikbaar in andere versies 
(o.a. met motorunits)

TIP



STOF

20

www.vandeputtesafety.com

Handbescherming

Het dragen van geschikte handschoenen is van belang om te vermijden dat stofdeeltjes contact komen met de huid. Hierbij zijn 
vloeistofdichte handschoenen afdoende om tegen stofdeeltjes te beschermen.

Deze selectie is slechts een greep uit het volledige assortiment. Raadpleeg de toepassingen op de website 
www.vandeputtesafety.com of consulteer uw contactpersoon bij Vandeputte Safety voor een aanbod op uw maat.

• In nitril

• Maten: S / M / L / XL / XXL

• Poedervrij 

• Dikte: 0,12 mm

• Lengte: 23 cm

• Conform: EN 374-2

• Art: 1007720

• Af te nemen per: 1 pak (100 stuks) per 

maat

• Omverpakking: 10 pakken (10 x 100 stuks) 

per maat

• Voorraadartikel

HANDSCHOEN SOFT-STAR NITRIL 100ST

Gepoederde versie (Art: 1007721).
TIP

• Unieke mix nitril, latex en neopreen

• Maten: 6 / 7 / 8 / 9

• Poedervrij 

• Dikte: 0,15 mm

• Lengte: 25,5 cm

• Stevige handschoen 

• Conform:  EN 374-2

EN 374-3

• Art: 1007731

• Af te nemen per: 1 pak (100 stuks) per 

maat

• Omverpakking: 10 pakken (10 x 100 stuks) 

per maat

• Voorraadartikel in maten 7 / 8 / 9

HANDSCHOEN TRILITE 994 100ST

• In latex

• Maten: 7 / 8 / 9 / 10

• Voering: gevlokt

• Profi el: ruit

• Dikte: 0,4 mm

• Lengte: 33 cm

• Conform:  EN 374-2

EN 388 1.0.2.1

• Art: 1007640

• Af te nemen per: 12 paar per maat

• Omverpakking: 144 paar per maat

• Voorraadartikel

HANDSCHOEN CLEAN-STAR

• In latex

• Maten: 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10

• Voering: katoen

• Profi el: geruwd

• Dikte: 1,15 mm

• Lengte: 31-33 cm

• Contacthitte 100°C (15 sec.) 

• Comfortabel voor langere draagtijd 

• Conform: EN 388 3.1.4.1

EN 407 X.1.X.X.X.X

EN 374-3

• Art: 1007528

• Af te nemen per: 5 paar per maat

• Omverpakking: 50 paar per maat

• Voorraadartikel in maten 6 / 7 / 8 / 9 / 10

HANDSCHOEN JERSETTE 301

Ook beschikbaar in food versie 329 
(Art: 1017919).

TIP
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Accessoires

Mocht er toch stof in contact komen met huid of ogen is het belangrijk adequate oogspoeling te voorzien of de huid grondig te 
reinigen. Voor zeer stoffi ge en slecht verlichte ruimten kan men personen voorzien van handenvrije verlichting. Ook bestaan er stof-
meters die aanduiden hoeveel stof er aanwezig is in de ruimte op basis waarvan men kan beslissen of er als dan niet adembescher-
ming moet worden gedragen. 

Deze selectie is slechts een greep uit het volledige assortiment. Raadpleeg de toepassingen op de website 
www.vandeputtesafety.com of consulteer uw contactpersoon bij Vandeputte Safety voor een aanbod op uw maat.

• Handlamp met eLED lamp met duwscha-

kelaar

• Atex: II 2G Ex e ib IIC T 4 - II 2D Ex ibD 21 

T98°C

• Gebruiksduur: 4 - 5 uur

• Universele helmadapter (Art: 1000271)

• Waterdicht

• Art: 1015073

• Af te nemen per: 1 stuk

• Voorraadartikel 

HAND/HELMLAMP 4AAA CPO ATEX

 

• Lege dispenser

• Voor 1000ml en 2000ml verpakkingen

• Art: 1003974

• Af te nemen per: 1 stuk

• Voorraadartikel

DISPENSER STOKO VARIO ULTRA ZWART

Ook verkrijgbaar in wit (Art: 1003973).
TIP

Ook verkrijgbaar in tube van 250 ml 
(Art: 1003824).

TIP

• Douchegel & Conditioner in één

• Voor lichaam en haar

• Te combineren met dispenser Vario Ultra

• Art: 1003837

• Voorraadartikel

STOKO HAIR & BODY 2000ML

• Waterdicht 

• Met rubberen strap 

• 3 stralingsmodi: spot, diffuus en rood 

diffuus

• Atex: II 2G Ex e ib IIC T4 - II 2D Ex ibD 21 

T98°C

• Gebruiksduur: 5 uur

• Art: 1016736

• Af te nemen per: 1 stuk

HOOFD/HELMLAMP VIZION I ATEX

• Kleine inspectielamp xenon penlight

• Atex: II 2G Ex ib e IIC T5

• Gebruiksduur: 2 - 3 uur

• Optimaal optisch rendement 

• Art: 1006060

• Af te nemen per: 1 stuk

PEN LIGHT XENON UK 2AAA GEEL

• Spoeling met: kiemvrij water

• Inhoud: 700ml

• Enkel spoeling

• Afvoerpijpje voor verontreinigd water

• Art: 1006498

• Af te nemen per: 1 stuk

• Voorraadartikel

OOGSPOELFLES BARIKOS/KIEMVRIJ GEVULD

Muurhouder (Art: 1006645).
TIP
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• Kast: stof- en vloeistofdicht

• Materiaal: kunststof

• Art: 1006639

• Af te nemen per: 1 stuk

• Voorraadartikel

MUURKAST VOOR 1 BARIKOSFLES

Muurkast voor 2 fl essen
(Art: 1006638).

TIP

• Materiaal: HDPE

• Model: draagbaar

• Capaciteit: 60 l, 15 min spoeling

• Wanneer geen waterleiding beschikbaar is

• Gele “pull-down” bediening

• RVS wandhouder

• Afmetingen: 565 x 540 x 505 mm

• Art: 1006573

• Af te nemen per: 1 stuk

DRAAGBARE OOGSPOELFONTEIN 7500

• Plug & play stofmonitor

• Meet de concentratie van stof

• Inclusief software

• Geen identifi catie van soort stof mogelijk

• Art: 1021809

DUMO STOF MONITOR

USB-verbinding S-485 voor PC 
(Art: 1021810).

TIP
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