
Comfortabele bescherming: De Dräger X-plore® 1700 deeltjesfiltrerende
halfgelaatsmaskers bieden een hoog draagcomfort, uitstekende
filterprestaties en extreem lage ademweerstand. Deze effectieve
mondkapjes kunnen toegepast worden in fabrieken, mijn- en tunnelbouw,
landbouw, strijdkrachten en verschillende gespecialiseerde beroepen.

Dräger X-plore® 1700-serie
Filtrerend halfgelaatsmasker

VarioFLEX™ hoofdbandenstel
Eenvoudig op- en afzetten

en drukvrije pasvorm zorgen
voor hoog draagcomfort: Dit

hoofdbandenstel bestaat uit een
doorlopende lus, gemaakt van

stevig elastisch textiel. Hiermee
wordt het masker comfortabel en
effectief op het hoofd gefixeerd.

Het scheurbestendige bandenstel
is rekbaar voor verschillende

hoofdmaten en voorkomt dat uw
haar verstrikt raakt.

EasyStop
Dankzij de EasyStop kunt u de spanning
en de lengte van het bandenstel eenvoudig
aanpassen. Dit zorgt voor een veilige en
comfortabele zit.

CoolSAFE™ filtermateriaal
Het speciaal ontwikkelde CoolSAFE- 
filtermateriaal biedt ademcomfort op
hoog niveau door uitstekende effectieve
filterprestaties te combineren met extreem
lage ademweerstand. CoolSAFE+
reduceert de ademweerstand zelfs
tot een absoluut minimum zonder
beschermingskracht te verliezen.

Praktisch gevouwen
Alle Dräger X-plore 1700
stofmaskers worden plat
opgevouwen om ruimte te
besparen bij vervoer en opslag.

Zachte binnenvoering
Aangenaam om te dragen: De binnenvoering
is niet alleen zacht en huidvriendelijk, maar
werkt ook vochtafstotend. Hierdoor blijft
het draagcomfort hoog, ook bij langere
inzetduur.

Flexibele neusklem
U kunt het masker rondom de neus

eenvoudig flexibel aanpassen. Dit zorgt
voor een hoge afdichting.

CoolMAX™ uitademventiel (optioneel)
Eenvoudig en comfortabel ademen: dankzij

de zeer lage ademweerstand kost ademhalen
geen enkele moeite. Bovendien wordt de

vochtige en warme uitgeademde lucht
gemakkelijk en snel naar buiten geleid, wat
warmtestuwing onder het masker voorkomt.

Hygiënische stuksverpakking
Ieder masker wordt afzonderlijk verpakt in

een plastic zak - schoon en hygiënisch.D
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Voordelen

Effectief in alle beschermingsklassen

De Dräger X-plore 1700 mondkapjes bieden effectieve bescherming tegen fijnstof, vaste en vloeibare  
deeltjes en aerosolen die aanwezig zijn in de verschillende toepassingsgebieden. Voor alle drie de EN 
beschermingsklassen FFP1, FFP2 en FFP3 in overeenstemming met EN 149:2001 +A1:2009 zijn maskers  
verkrijgbaar. Odour-versies beschikken over een extra laag actiefkool aan de binnenkant van het masker  
tegen hinderlijke geuren.

CoolSAFE™ filtermateriaal

Het speciaal ontwikkelde CoolSAFE-filtermateriaal biedt ademcomfort op hoog niveau door uitstekende
effectieve filterprestaties te combineren met extreem lage ademweerstand. CoolSAFE+ reduceert de
ademweerstand zelfs tot een absoluut minimum zonder beschermingskracht te verliezen.

De binnenvoering is zacht en hypoallergeen en is vochtafstotend dankzij de hydrofobe eigenschappen.

De maskers hebben tevens de Dolomietenstoftest tegen dichtslibben met succes doorstaan.

CoolMAX™ uitademventiel (optioneel)

Het CoolMAX-uitademventiel zorgt nog eens extra voor vermindering van de ademweerstand. De vochtige en
warme uitgeademde lucht wordt onder in het masker naar buiten geleid. Zo kan uw bril of oogbescherming 
niet beslaan en wordt warmtestuwing in het masker voorkomen.

VarioFLEX™ hoofdbandenstel

Het VarioFLEX-hoofdbandenstel bestaat uit een doorlopende lus van stevig elastisch textiel. Hiermee  
wordt het masker comfortabel en effectief op het hoofd gefixeerd zonder dat er drukpunten ontstaan of uw 
haar verstrikt raakt. Het rekbare en scheurbestendige bandenstel is eenvoudig op- en af te zetten en  
geschikt voor verschillende hoofdmaten.

EasyStop

Dankzij de EasyStop kunt u de spanning en de lengte van het bandenstel eenvoudig aanpassen. Dit zorgt voor
een veilige en comfortabele zit.

Neusafdichting

Alle maskers zijn voorzien van een hoogwaardig schuimkussentje boven de neus. Het is comfortabel en zorgt
voor goede pasvorm rondom de neus. Samen met de neusklem aan de buitenkant van het masker kunt u veilig
en flexibel de afdichting aanpassen.
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Opgevouwen en ingepakt

Alle Dräger X-plore 1700 stofmaskers worden plat opgevouwen om ruimte te besparen voor vervoer en opslag.
Elke mondkap is afzonderlijk verpakt in een doorzichtige plastic zak, waardoor deze schoon en hygiënisch blijft. 

Kleurcodering

Snelle herkenning zonder verwarring: De kleurcodering donkerblauw, lichtblauw of wit voor de drie
beschermingsniveaus bieden meer zekerheid dat het juiste masker gekozen wordt.

Voordelen

Technische gegevens

DRÄGER X-PLORE 1700 EN 1700+

Filtermateriaal  CoolSAFE™ (X-plore 1700) en CoolSAFE+™ (X-plore 1700+) beschermen tegen vaste,  

 vloeibare en niet-vluchtige partikels. 

 De +-versie biedt een extreem lage ademweerstand.

Odour  Versie met een extra laag actiefkool aan de binnenkant van het masker tegen hinderlijke geuren.

D  Dolomietenstoftest tegen dichtslibben („clogging“) met succes doorstaan.

NR  Non-Reusable; niet geschikt voor meervoudig gebruik, wegwerpen na één inzet.

V  Masker met CoolMAX™-uitademventiel

Toelatingen   Alle varianten voldoen aan de EU-richtlijn 89/686/EWG en zijn toegelaten als deeltjesfiltrerend 

halfgelaatsmasker conform de EN 149:2001+A1:2009

FFP1   Beschermt tegen vaste en vloeibare partikels, maar niet tegen kankerverwekkende  

en radioactieve stoffen, biologische aerosolen uit risicogroep 2 en 3 en enzymen.

FFP2   Beschermt tegen vaste en vloeibare partikels, maar niet tegen radioactieve stoffen,  

biologische aerosolen uit risicogroep 3 en enzymen.

FFP3   Beschermt tegen vaste en vloeibare partikels, tevens tegen radioactieve stoffen  

(niet tegen radioactieve straling), biologische aerosolen uit risicogroep 3 en enzymen.
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HOOFDKANTOOR
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Duitsland
www.draeger.com

Vind uw Dräger- 
contactpersoon op:
www.draeger.com/contact

NEDERLAND
Dräger Nederland B.V.
Huygensstraat 3–5
2721 LT Zoetermeer
Postbus 310
2700 AH Zoetermeer
Tel +31 (0)79 344 46 66
Fax +31 (0)79 344 47 90
receptie@draeger.com

Dräger Nederland B.V.
Marine & Offshore
Beurtschipperstraat 1 
3194 DK Hoogvliet
Tel +31 (0)10 295 27 40
Fax +31 (0)10 295 27 09
info-mo.sd.nl@draeger.com

BELGIË
Dräger Safety België N.V.
Heide 10
1780 Wemmel
Tel +32 2 462 62 11
Fax +32 2 609 52 60
stbe.info@draeger.com

Bestelinformatie

Type  Kenmerk  Verpakkingseenheid  Bestelnummer

Dräger X-plore 1710+  FFP1 NR D  20  39 51 380

Dräger X-plore 1710 V  FFP1 NR D  10  39 51 081

Dräger X-plore 1710 Odour  FFP1 NR D  20  39 51 140

Dräger X-plore 1720  FFP2 NR D  20  39 51 083

Dräger X-plore 1720+ V  FFP2 NR D  10  39 51 384

Dräger X-plore 1720 Oudour  FFP2 NR D  10  39 51 082

Dräger X-plore 1730  FFP3 NR D  20  39 51 086

Dräger X-plore 1730+ V  FFP3 NR D  10  39 51 388

Dräger X-plore 1730 Oudour  FFP3 NR D  10  39 51 085
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