
 
 
 
 

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV   
 
Ferney Group BV Datum: 10-02-2014 
Ampèrestraat 15 TSFK    03/1515531 t/m 1515545 
1704 SM Heerhugowaard Rev     : B 
Nederland Blad    : 1/2 
 
Productnaam: Kelfort® stofmasker 
 
Opgesteld door:    E.G. Bekrachtigd door:    GvdW 

  
 
 

Ferney 
artikel-
nummer 

Type Model  Inwendig 
neus-

kussen 

Verstel-
bare  

  neus-
brug 

Adem-
halings 
ventiel 

Verstel-
bare 

elastieken 
houder 

Gezicht-
sealer van 

schuim 

CE en EN 
149:2001

1515531 1710C voorgevormd ja ja nee nee nee FFP1 
1515532 1812C voorgevormd ja ja ja nee nee FFP1 
1515533 1810C voorgevormd ja ja nee nee nee FFP2 
1515534 1822C voorgevormd ja ja ja nee nee FFP2 
1515535 1835C voorgevormd ja ja ja ja ja FFP3 
1515541 2310V vouwbaar ja ja nee ja nee FFP1 
1515542 2312V vouwbaar ja ja ja ja nee FFP1 
1515543 2320V vouwbaar ja ja nee ja nee FFP2 
1515544 2322V vouwbaar ja ja ja ja nee FFP2 
1515545 2332V vouwbaar ja ja ja ja nee FFP3 

 
FFP1: Beschermt tegen vaste en vloeibare aerosolen in concentraties tot 4,5 x MAC-waarde. 

Geschikt voor eenmalig gebruik (NR = non reusable).  
 Bijvoorbeeld: hout, ijzer, textiel, glas en olie. 
 
FFP2: Beschermt tegen vaste en vloeibare aerosolen in concentraties tot 12 x MAC-waarde. 

Geschikt voor eenmalig gebruik (NR = non reusable). 
 Bijvoorbeeld: silicium, ijzer- en zinkdampen en olie. 
 
FFP3: Beschermt tegen vaste en vloeibare aerosolen in concentraties tot 50 x MAC-waarde. 

Geschikt voor eenmalig gebruik (NR = non reusable). 
 Bijvoorbeeld: asbestvezels, cadmium, arsenicum, lood, nikkel, chroom en olie. 
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Ferney Group BV Datum: 10-02-2014 
Ampèrestraat 15 TSFK    03/1515531 t/m 1515545 
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Leveringsvorm: 
EAN-codes: 1515531 => 8714678010965 (stuks) 
 1515531 => 8714678094262 (doos à 20 stuks). 
 1515532 => 8714678010972 (stuks). 
 1515532 => 8714678094279 (doos à 12 stuks). 
 1515533 => 8714678010989 (stuks). 
 1515533 => 8714678094286 (doos à 20 stuks). 
 1515534 => 8714678010996 (stuks). 
 1515534 => 8714678094293 (doos à 12 stuks). 
 1515535 => 8714678011009 (stuks). 
 1515535 => 8714678094309 (doos à 5 stuks). 
 1515541 => 8714678011016 (stuks). 
 1515541 => 8714678094316 (doos à 20 stuks). 
 1515542 => 8714678011023 (stuks). 
 1515542 => 8714678094323 (doos à 12 stuks). 
 1515543 => 8714678011030 (stuks). 
 1515543 => 8714678094330 (doos à 20 stuks). 
 1515544 => 8714678011047 (stuks). 
 1515544 => 8714678094347 (doos à 12 stuks). 
 1515545 => 8714678011054 (stuks). 
 1515545 => 8714678094354 (doos à 12 stuks). 
Afmetingen doosje: (l x b x h): 13 cm x 13 cm x 22 cm. 
Inhoud overdoos: 20 doosjes. 
Afmetingen overdoos: (l x b x h): 66 cm x 28 cm x 46 cm. 
Afmetingen pallet: (l x b x h): 120 cm x 80 cm x 15 cm. 
Aantal dozen op pallet: 8 
 
Gebruiksaanwijzing: Plaats het masker onder de kin met het metalen neusstukje naar 

boven. Plaats het onderste bandje in de nek zodat het onder de oren 
zit. Trek het bovenste bandje hoog op het hoofd. Druk het metalen 
neusstukje klem over de neus. 

 
 


