
 

Fare Masken er designet og produsert for å filtrere giftig røyk og gasser, men tilfører ikke oksygen. Masken bør 

ikke brukes i miljøer med mindre enn 17% oksygen.  

Advarsel Masken er kun for engangsbruk. Vi anbefaler å kaste masken etter bruk i en nødssituasjon. Den kan 

bli ødelagt av kjemikalier, giftige gasser og røyk etter bruk i en brann. Filterpatronen kan bli nøytralisert av 

kjemiske gasser og røyk. Masken bør ikke brukes som beskyttelse i vanlige arbeidssituasjoner. Den er kun 

beregnet som fluktmaske for personlig bruk i en nødssituasjon.  

Oppbevaring: 0-40 grader celsius.  

Omgivelser: ikke i nærheten av varme, brennende, eksplosive eller etsende overflater. Må ikke oppbevares i 

nærheten av fuktighet og vann. Denne masken skal oppbevares med begge røde plastplugger festet til masken 

når den ikke er i bruk. Denne masken er ikke tilpasset spedbarn. Det anbefales at voksne hjelper mindre barn 

å bruke masken på korrekt måte. Om den originale vakuumpakningen er brutt, sikre at ikke masken er benyttet 

tidligere. Vår garanti for maskens effektivitet er ikke gyldig etter siste forbruksdato. Se utløpsdato på boks. 

 

Leverandør: 

JR Trading AS 

Hodnesdalsvegen 82, 5915 Hjelmås 

jrtradingas@gmail.com 
Mobil: 408 33 466 

Org.nr: 915 116 884MVA 
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Tilbud NÅ: 899,- pr.stk 

(veil. 1195,-) 
  

 

 

 

 

 

Escape XTM30 er en atmosfærisk, luftrensende undertrykksfiltrerende røykmaske med flammehemmende 

hette. Denne masken gir beskyttelse for åndedrett, hodet og øyne i nødssituasjoner med flammer og giftige 

gasser. Den flammehemmende hetten kan beskytte ditt hode fra brannskader ved rømning, spesielt i 

næringsbygg og høyhus. De fleste kjøretøy, næringsbygg og husholdninger bør ha en røykmaske per person for 

å beskytte mot skader ved eksplosjon, kjemikalieutslipp, inhalering av røyk og giftige gasser. • Masken 

beskytter brukeren i minimum 30 minutter mot røyk og giftige gasser. Effektivitet kan variere avhengig av 

miljøet den er utsatt for, for eksempel type og konsentrasjon av giftige gasser og sot. Masken beskytter mot 

gasser som fremgår av tabellen under.  

• Gjennomtrengning av oljetåke: minst 98 %.  

• Inhalasjonsresistens: Mindre enn 800Pa 

• Utpustingsresistens: Mindre enn 300Pa 

 Testdata: 

Punkt Testgass Testgass 

konsentrasjon 

i luften (PPM) 

 Gjennomtrengningskonsentrasjon 

(PPM) 

Testgassperiode 

(Minutter) 

 Minutter til 

gjennom 

trengning ( 

Minutter) 

1 Akrolein  100 0,5  30 >30 

2 HCL  1000 5  30 >30 

3 HCN  400 10  30 >30 

4 CO  2500 200  30 >30 

 

Disse verdiene samsvarer med kinesisk standard: GA209-1999 Godkjent etter NS-EN 403:2004 - Åndedrettsvern 

for egen redning Filtreringsanordninger med hette for rømning fra ild. Behold informasjonen for fremtidig 

referanse. 

Ring 110 – ved tilfeller av røyk eller brann. Ta på deg røykmasken umiddelbart! 

Leverandør: 
JR Trading AS 

Hodnesdalsvegen 82, 5915 Hjelmås 

jrtradingas@gmail.com 
Mobil: 408 33 466 
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