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Capotă (Cască) Sablare pentru Protecția Capului, COSMO by GritSablare
DETALII TEHNICE
Secțiunea 1. Descriere produs
▪ Capota de sablare COSMO by GritSablare este proiectată pentru a proteja operatorul de sablare de
efectele agenților abrazivi, prafului, impurităților, precum și de zgomotul produs în timpul sablării.
▪ Capota de sablare COSMO by GritSablare este realizată în conformitate cu cerințele stricte ale
Standardelor din Australia și Noua Zeelandă AS/NZS1716:2003.
▪ Capota de sablare COSMO by GritSablare, cu o greutate de aprox. 3.2 kg (7 lbs) este livrată standard
împreună cu furtun de respirat cu supresie zgomot, indicator pentru fluxul de aer ce monitorizează ca
parametrii fluxului de aer să fie în conformitate cu normele reglementate.

Secțiunea 2.

Caracteristici produs

▪ Carcasă exterioară rigidă de protecție, din poliuretan turnat, de culoare roșie, ce asigură vizibilitate și
protecție sporite, având căptușeală interioară din nylon și capă exterioară ce se pot scoate și spăla.
▪ Cu sistem de dispersare a fluxului de aer frontal, cu indicator pentru fluxul de aer, ce maximizează
confortul operatorului și vizibilitatea în timpul sablării.
▪ Cu margini de protecție pe carcasa exterioară, cu bandă de etanșare și inel O, care elimină infiltrațiile de
praf și material abraziv.
▪ Ramă pentru fereastra de observație, cu înlocuire rapidă, având 3 straturi de protecție: folie exterioară de
protecție lentile, lentile intermediare și lentile interioare.
▪ Cu harnașament ajustabil, care asigură o potrivire precisă pe cap.
▪ Baretă pentru transport și depozitare ușoară.
▪ Furtun de respirat cu supresie zgomot, livrat ca standard.
▪ Capotă potrivită pentru toți operatorii de sablare.
▪ Livrată împreună cu controler pentru fluxul de aer și centură pentru talie.
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Secțiunea 3.

Lista componentelor

Item

Drg No.

Cod produs.

Descriere

Cantitate

1

BH-0179-R4

YAC-BH-0179-00

Capotă protecție respirație Cosmo W/O Manual

1 pcs

2

BH-0012-R5

YAC-BH-PB-0012

Bandă de etanșare

1 pcs

3

BH-0065-R1

BAC-BH-PB-0065

Capă protecție

1 pcs

4

BH-0049-R2

BAC-BH-PB-0049

Kit furtun respirație - Spartan

1 pcs

5

BH-0193-R2

BAC-BH-0193-00

Lentile interioare Cosmo, pachet de 20

1 pkt

6

/

YAC-PK-PB-0021

Cutie împachetat 450x300x300 MM

1 pcs

7

NP-0094-R2

YAC-NP-0094-00

Etichetă echipament, argintiu

1 pcs

Secțiunea 4. Schiță tehnică
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Numele produsului
Distribuitor:

Capotă (Cască) Sablare pentru Protecția Capului, COSMO by
GritSablare

GritSablare
Sediu:

Str. Eliza Zamfirescu Leonida, nr. 10 București

Depozitare &
Logistică:

Port Constanța, Poarta 2, Platforma SORENA,
Constanța, România

Tel.:

(+4) 0722.279.481

Email:

comercialgritsablare@gmail.com

Site:

www.gritsablare.ro
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