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Нортон: Подобряване на стандартите за сигурност

Сигурност и качество са нашите приоритети

 

Преглед на предлаганите артикули

Гамата обхваща разнообразие от респираторни маски с филтри, даващи възможност за различна степен на защита  
срещу химикали, а също така очила, ръкавици и защитни облекла.

Нортон, водещата световна марка в абразивите предлага нова гама от средства за лична защита, 
създадени да осигуряват най-високите стандарти за безопасност на работното място. 
Разбирайки нуждите и изискванията на нашите потребителите за безопасна работна среда, ние  можем 
да предложим полезни и ефективни решения за най-различно приложение в промишлеността.

Всички продукти които предлагаме, са в съответствие с най-строгите европейски директиви и норми. 
Нашата отговорност към клиентите, особено по отношение на сигурност и удобство е приоритет. 
Продуктите са проектирани и произведени в съответствие с най-високите стандарти за качество, за  да гарантират 
оптимално личната защита и комфорт за работа. Нортон се гордее, че може да предлага и подобрява екипировката

 
за работа в опасна среда, което е основна част от корпоративната култура на Saint-Gobain.
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ОСНОВНИ ЗАЩИТНИ 
ПРАВИЛА

Защита срещу основни опасности: 
Лични Предпазни Средства Клас 3 /ЛПС/

• Опасността може да бъде сериозна, невъзвратима или фатална.
• Конструкцията е  напълно съобразена с изискванията на директивата.
• Сертификатът за годност е издаден от лицензирана лаборатория, одобрена от Европейската изпитателна   
  комисия, комбиниран с контрол на качеството на продукцията.
• Маркирането е регулирано с въвеждането на символи, съответстващи на действащите стандарти  
  по време нa продуктовото сертифициране.

Нортон поддържа следните Европейски Директиви 
за респираторни маски:

• Директива 89/656/CEE от 30 ноемри 1989: за употреба на ЛПС от работещите.   
 Тя определя задълженията на работодателите.
• Директивата изисква личните предпазни средства, да са безплатни.
• ЛПС трябва трябва да отговарят на законовите разпоредби в сила.
.• Работодателят трябва да има на разположение информацията, нужна за правилно ползване на продукта.
• Правилата и условията за ползване трябва да бъдат ясно формулирани.
• Потребителят трябва да е информиран и правилно обучен.
• Директива 89/686/CEE от 21 декември 1989: за проектиране, пускане в продажба и свободното  
 движение на ЛПС в рамките на ЕС. Тази Директива беше развита и променена с 95/58/CEE.
• ЛПС трябва да отговарат на основните изисквания, за да бъдат допуснати на Европейския пазар.
• Специални текстове осигуряват класифицирането на опасностите и предпазването от тях.

Стандартите могат да се развиват с потребностите на пазара, технологичното развитие 
и модернизацията, във връзка с постигане на по-висока ефективност.

Еднократни респиратори и двукасетъчни респираторни маски.

Еднократни маски
EN149 Филтриращи полумаски /за единична употреба/ за защита против частици. Има три защитни класа - FFP1, FFP2, FFP3.

Еднократни маски с клапа
EN405 Филтриращи полумаски с клапа за защита срещу газове или срещу газове и частици.

Газове и изпарения: за всеки тип замърсители, има специализиран филтър.
A Газове и органични пари, притежаващи точка на кипене над 65°C като: разтворители, въглеводороди  и др.

AX Газове и органични пари с точка на кипене под 65°C.

P Частици, прах.

Стандарти и законодателство за защитни очила:

защитните очила, за да се продават на Европейския пазар. 
Защитните очила в ЕС трябва да носят маркировка, доказваща съответствие с Директива 89/686/EEC.  
Всички наши очила съответстват на Директива 89/686/EEC и EN 166, и са описани в “Tехническо   

  изпълнение на стандартите”. Нашите Premium Class очила отговарят на EN 175 и са дефинирани като  
 “екипировка за предпазване очите и лицето по време на заваръчни и запойващи дейности”. 

Директива 89/686/EEC (Проектиране) описва основните изисквания, на които да отговарят   

Маркировката “CE” е поставена дори на най-малките пакетни единици.
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СЪДЪРЖАНИЕ

Модел            Описание Ниво на защита Страница

2016 66254482016 Двукасетъчна респираторна маска A2P2 4

2017 66254482017 Сменяем филтър за твърди частици 
за двукасетъчна респираторна маска P2 5

2021 66254482021 Респираторна маска с клапан
и филтър от активен въглен FFP2 6

2020 66254482020 Респираторна маска с клапан FFP2 7

2019 66254482019 Респираторна маска FFP2 8

2022 66254482022 Нитрилови ръкавици
за работа с  химически съединения 9

2023 66254482023 Латексови ръкавици
за нехимични съединения 9

2024 66254482024 Защитни очила - Premium 10

2025 66254482025 Защитни очила - Standart 11

8976 66254428976 Бояджийски гащеризон - размер M 12

8977 66254428977 Бояджийски гащеризон - размер  L 12

8978 66254428978 Бояджийски гащеризон - размер  XL 12

8314 07660718314 Сервизен гащеризон - размер  M 12

8315 07660718315 Сервизен гащеризон - размер  L 12

8316 07660718316 Сервизен гащеризон - размер XL 12

Идент. номер
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Антиалергична материя
Ергономична лицева форма
Нискоразположени филтрови камери за подобрена видимост

Съвети за употреба

Опаковка: 
Фолирана чанта с възможност за 
многократна употреба.

ДИХАТЕЛНИ
МАСКИ

Сменяем филтър 
за твърди частици.

Регулируеми ленти 
за лесно, удобно и правилно  
прилепване.  

Мек, непредизвикващ алергия,              
гъвкав материал.

Двукасетъчна респираторна маска2016

Поставете дихателя над 
устата и носа, след това 
издърпайте ремъците
 над темето на главата.

Притегнете горните ремъци 
чрез изтегляне на краищата 
им за постигане на сигурно и
удобно прилепване. 
 Притегнете долните ремъци 
чрез издърпване на краищата 
и ги закопчайте.

Проверявайте прилепването
на маската всеки път, 
когато влизате в замърсено
пространство.

Закопчайте долните ремъци 
зад врата.

Ергономична маска, запазваща
форма и чистота.

Нискоразположените дихатели дават 
възможност за отлична видимост.
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Респираторна маска за частична защита на лицето, с лесна поддръжка 
Тази полумаска предлага най-съвременен дизайн, високи характеристики и удобство. 
Направена от мек, не алергичен материал, който е гладък и създава комфорт на лицето. 
Опорното окачване и лесните за настройване ремъци, помагат за удобното и правилно прилепване. 
Всяка полумаска е пакетирана с патентован хигиеничен  формен калъп за запазване на профила и почистване  
след употреба. За ползване с филтрови касети е предвиден нископрофилен дизайн за  подобрен обзор и  
работа с защитни очила. 

Размери
Маска (mm) Вътрешна част ширина112 - височина 134
Ремъци (mm) 605 x 1,5 x 12 (L x T x W)

Модел Идент. номер Описание на продукта   Ниво на защита    К-во  в кутия       Прод. единица

2016 66254482016 Двукасетъчна респираторна маска A2P2 12 12

EN 405:2001+A1:2009

полумаската за защита срещу прах и газове. 

и честата смяна на маската.

Модел Идент. номер Описание на продукта

2017 66254482017 Сменяем филтър за твърди частици 
за двукасетъчна респираторна маска P2 12 12

EN 405:2001+A1:2009

Сменяем филтър срещу твърди частици2017

Сменяемият филтър е с  ниска поддръжка и намалява износването 

Ниво на защита К-во  в кутия Прод. единица

Сменяемият филтър за твърди частици може да се комбинира с 
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Дихателен клапан в основата.
Осигурява от 1/3 до 1/2 по-малко 
дихателни загуби от стандартните 
респиратори с централно разположени 
клапани.

Сгъваем

Маска с клапан и филтър с активен въглен 2021

3D респираторна маска с форма на чаша 
Респираторен клапан в основата

Предимства
• Носова част от мек пеноматериал.
• Здрава, ултразвуково слепена. Самонагласяща се към профила на лицето.
• Гъвкави ръбове на контурите.
• Обемният конусен респиратор осигурява над 40% по-ниски дихателни загуби,   
 в сравнение с традиционните маски. 
• Сгъваема маска. Маските са сгъваеми за по-добро съхранение и практичност.

Приложение
• Защита срещу нискотоксични твърди и течни аерозоли с концентрация 
 до 12xOEL.
• Автобоядисване, корабни ремонти, космонавтика, строителство, металодобив, 
 минна промишленост, подземно строителство, дървообработване, 
   заваряване, спояване, металорязане. 
 • Предпазва от  негасена вар, каолин, цимент, целулоза, сяра, въглерод, 
 цветни метали, стърготини, стъклени влакна, пластмаси, кварц, мед и алуминий.
• Не изполвай на места, където кислородната концентрация е по-малка от 17%.

Размери
Маска (mm) Вътрешна част шир. 143 - външна шир.143 - височина 85
Носова част (mm) 76 x 4 x 1,15 (L x W x T)
Клапан (mm) 46 x 12 (D x H)
Ремъци (mm) 558 x 0.7 x 6 (L x T x W)

2021 66254482021            Респиратор с клапан за издишване и филтър от активен въглен FFP2 10 10

EN149:2001+A1:2009 

Модел Идент. номер Описание на продукта Ниво на защита К-во  в кутия Прод. единица



7

Respiratory Mask with 
exhalation valve and active carbon filter

Клапан за издишване
Сгъваема

Респираторна маска с клапан2020

Клапан за издишване

Предимства
• Защитна маска за еднократна употреба FFP2D SL с клапан за издишване.
• Външни, вътрешни и поддържащи слоеве от полипропилен.
• Филтриращ елемент: полипропиленов с висока ефективност.
• Полиетилен с вграден стоманен тел придава форма на носа.
• Естествена гумена еластичност.
• Тялото на клапана е от полипропилен, а мембраната - от синтетична гума.

Приложения
• Предпазва от нискотоксични твърди и течни аерозоли в концентрация 
 до 12xOEL.
• Автобоядисване, корабостроене, космонавтика, строителство, металодобив, 
 минна промишленост, подземно гражданско инженерство, дървообработване, 
 заваряване, спояване, металорязане.
• Защитава срещу негасена вар, каолин, цимент, целулоза, сяра, 
 въглерод, черни метали, стърготини, стъклени влакна, пластмаси, кварц, 
 мед и алуминий.
• Не използвай на места, където кислородната концентрация е по-малка от 17%.

Размери
Маска (mm) Вътр. част ширина 85 - външна част ширина 200 - вис. 87
Носова част (mm) 90 x 9 x 0.5 (L x W x T)
Клапан (mm) 41 x 11 (D x H)
Ремъци (mm) 560 x 0.7 x 6 (L x T x W)

2020 66254482020 Респираторна маска с клапан FFP2 20 20

EN 149:2001+A1:2009 

Модел Идент. номер Описание на продукта Ниво на защита К-во  в кутия Прод. единица
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Сгъваема

Дихателна маска2019

Удобства
• Защитна маска за  еднократно ползване FFP2D SL.
• Външен, вътрешен и носещи слоеве са от полипропилен.
• Филтрираш елемент: пролипропиленов с висока ефективност.
• Полиетилен с вградени стоманени телове  придава форма на носа.
• Естествена гумена еластичност.

Приложения
• Предпазва от нискотоксични твърди и течни аерозоли в концентрация 
 до 12xOEL.
• Автобоядисване, корабни ремонти, космонавтика, строителство, металодобив,  
 минна промишленост, подземно гражданско инженерство, дървообработване, 
 заваряване, спояване, металорязане.
• Защитава срещу негасена вар, каолин, цимент, целулоза, сяра, 
 въглерод, черни метали, стърготини, стъклени влакна, пластмаси, кварц, 
 хром, манган, никел, платина, стрихнин, метален прах и дим.
• Не изполвай на места, където кислородната концентрация е по-малка от 17%.

Размери
Маска (mm) Вътрешна част ширина 85 - външна част ширина 200 - височина 87
Носова част (mm) 90 x 9 x 0.5 (L x W x T)
Ремъци (mm) 560 x 0.7 x 6 (L x T x W)

2019 66254482019 Респираторна маска FFP2 20 20

EN149:2001+A1:2009

Естествена гумена 
еластичност

Идент. номер Описание на продукта Ниво на защита К-во  в кутия Прод. единицаМодел
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Без талк

- Естествен каочуков латекс
- Валцовано маншон
- Финопореста повърхност
- Медицинско средство от Class I
- AQL 1.5 (Гарантирано ниво 
   на качество)

• Минимално съдържание на протеин - 50 µg/g (обезпрашени).
• Биосъвместими (не предизвикват кожно раздразнение).
• Устойчиви към дезифектанти.
• Не съдържат вторични продукти.

2023 66254482023 Латексови ръкавици за нехимични съединения 100 100

• Сертификати ISO 9001:2000 + ISO 13485:2003
• В съответствие с техническите стандарти EN 455-1 (откриване на точкови дефекти)
 + EN 455-2 (физически свойства) + EN 455-3 (биооценка) + Pr EN 455-4 (оценка живота на пластовете)
• маркировка в съответствие с Евро Директива 93/42/EEC

2022

• Биосъвместими (не предизвикват кожно раздразнение).
• Устойчиви към дезифектанти.
• Не съдържат вторични продукти.
• Без латекс.

Модел  Идентиф. номер Описание на продукта         К-во  в  кутия  Прод. единица

2022 66254482022       Азотирани ръкавици за химикали 100 100

• Сертификати ISO 9001:2000 + ISO 13485:2003
• В съответствие с техническите стандарти EN 455-1 (откриване на точкови дефекти)
 + EN 455-2 (физически свойства) + EN 455-3 (биологическа оценка) + Pr EN 455-4 (оценка живота на пластовете)
• маркировка в съответствие с Евро Директива 93/42/EEC

Двулицеви
Без талк

2023

ЗАЩИТНИ РЪКАВИЦИ 
ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА

- Синтетична нитрилна гума
- Валцован маншон
- Финопореста повърхност
- Медицинско средство от Class I
  AQL 1.5 (Гарантирано ниво 
   на качество)

Нестерилни нитрилни ръкавици

За работа с химикали
За извършване на проби с химикали

Двулицеви 

За работа с нехимични вещества

Нестерилни  латексови ръкавици

Стандартна ръкавица 240 mm

Стандартна ръкавица 240 mm
Стандартни латексови ръкавици

Модел Идент. номер Описание на продукта К-во  в кутия Прод. единица
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ОЧИЛА

Защитни очила: Premium2024

Идеална защита за очите 
срещу твърди частици,  
метални пръски,
прах и пари

Маркировка на лещите

Настройващи се рамки за удобство

Маркировка на рамката

Модел Идентиф. номер Описание на продукта  

2024 66254482024 Очила Premium 10 10

ЕN 175

К-во  в кутия Прод. единица
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ЗНАЧЕНИЯ НА МАРКИРОВКАТА НА ЛЕЩИТЕ

Вид на филтъра
2 Кодов N°: Индикира вида на филтъра 2 и 3 = UV /ултравиолетов/
C Разширено цветно разпознаване за лещи от категория 2 или 4

Плътност 1.2 Показва степента на затъмняване на лещите (между 1.2 и 8 за оцветените и оптичните)
Производител U Идентификация на производителя
Оптичен клас 1 Оптичен клас (1 = постоянно ползване, 3 = временна употреба)

Механична 
устойчивост

F Символ за механична устойчивост (F за  слабо въздействие)
T Символ за устойчивост  на твърди частици при екстремни темп. (-5° C до+55° C) с последващо въздействие

Допълнителни 
изисквания

K Символ за устойчивост срещу повърхностни увреждания от фини частици
N Символ за устойчивост срещу замъгляване на лещите

ЗНАЧЕНИЯ НА МАРКИРОВКАТА НА РАМКИТЕ
Производител U Идентификация на производителя
Оптичен клас EN 166 Оптичен клас (1 = постоянно ползване, 3 = временна употреба)

Механична 
устойчивост

F Символ за механична устойчивост (F за бързи частици, но с ниска енергия)
T Символ за устойчивост  на твърди частици при екстремни темп. (-5° C до+55° C) с последващо въздействие

Предпазни очила: Standard2025

За обща употреба 

Модел Идентиф. номер       Описание на продукта          К-во в кутия Продажна единица

2025 66254482025 Стандартни очила 1 10

ЕN 166

Маркировка на рамките

Маркировка на лещите

МАРКИРОВКА НА
ЛЕЩИТЕ

Тип на филтъра

Допълнителни изисквания

Оптичен клас
Механична здравина

Степен на потъмняване
Производител
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Respiratory Mask with 
exhalation valve and active carbon filter

Полиестерен плат
Антистатичен 
Дишащ 
Годен за изпиране и многократна употреба

Полиестерно-памучен плат
Дишащ 
Годен за изпиране и многократна употреба

Модел Идентиф. номер Описание на продукта К-во в кутия

8314 07660718314 Сервизен гащеризон - размер M 5

8315 07660718315 Сервизен гащеризон - размер L 5

8316 07660718316 Сервизен гащеризон - размер XL 5

ЗАЩИТНИ ОБЛЕКЛА

Бояджийски гащеризон8976 8977 8978

Сервизен гащеризон8314 8315 8316

Модел Идентиф. номер Описание на продукта К-во в кутия

8976 66254428976 Бояджийски гащеризон - размер M 10

8977 66254428977 Бояджийски гащеризон - размер L 10

8978 66254428978 Бояджийски гащеризон - размер XL 10




