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ALFABETYCZNY SPIS SUBSTANCJI PRZED KTÓRYMI 

CHRONI� POCHŁANIACZE, FILTRY I 

FILTROPOCHŁANIACZE  

 
 

POCHŁANIACZE SELEKTYWNE A1 oraz A2: chroni� przed gazami organicznymi i 
parami substancji organicznych, których temperatura wrzenia jest wy�sza ni� 65 oC. 
Dopuszczalne st��enie par i gazów 0.1% obj.  (A1) i 0,5 % obj. (A2).  
 
POCHŁANIACZE SELEKTYWNE B1 oraz B2: chroni� przed gazami 
nieorganicznymi (z wyj�tkiem tlenku w�gla). Dopuszczalne st��enie par i gazów 0,1% obj. 
(B1) i 0,5 % obj. (B2).   
 
POCHŁANIACZE SELEKTYWNE E1 oraz E2: chroni� przed dwutlenkiem siarki i 
innymi kwa�nymi gazami i parami. Dopuszczalne st��enie par i gazów 0,1% obj. (E1) i 0,5 % 
obj. (E2).  
 
POCHŁANIACZE SELEKTYWNE K1 oraz K2: chroni� przed amoniakiem i jego 
pochodnymi organicznymi. Dopuszczalne st��enie par i gazów 0,1 % obj. (K1) i 0,5 % obj. 
(K2). 
 
FILTR O DU�EJ SKUTECZNO�CI KLASY P2: chroni� przed aerozolami z cz�stek 
stałych i ciekłych o ile st��enie fazy rozproszonej nie przekracza 10 NDS 
 
FILTR O DU�EJ SKUTECZNO�CI KLASY P3: chroni� przed aerozolami z cz�stek 
stałych i ciekłych o ile st��enie fazy rozproszonej nie przekracza 20 NDS 

 
FILTROPOCHŁANIACZE SELEKTYWNE  A1P2, B1P2, E1P2, K1P2 
        A2P2, B2P2, E2P2, K2P2 
Chroni� przed parami i gazami o st��eniach do 0,1 % (klasy 1) lub o st��eniach do 0,5 % 
(klasy 2) oraz wyst�puj�cymi równocze�nie szkodliwymi pyłami, dymami i mgłami o ile 
st��enie fazy rozproszonej nie przekracza 10 NDS. 
Filtr P2 przedłu�a równie� znacznie czas ochronnego działania pochłaniacza. 
Poł�czenie pochłaniacza o du�ej pojemno�ci (klasa 2) z filtrem daje najdłu�szy czas 
u�ytkowania. 
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FILTROPOCHŁANIACZE SELEKTYWNE   A1P3, B1P3, E1P3, K1P3 
        A2P3, B2P3, E2P3, K2P3 
Chroni� przed parami i gazami o st��eniach do 0,1 % (klasy 1) lub o st��eniach do 0,5 %     
(klasy 2) oraz wyst�puj�cymi równocze�nie toksycznymi pyłami, dymami i mgłami o ile 
st��enie fazy rozproszonej nie przekracza 20 NDS. 
Filtr P3 przedłu�a równie� znacznie czas ochronnego działania pochłaniacza. 
Poł�czenie pochłaniacza o du�ej pojemno�ci (klasa 2) z filtrem daje najdłu�szy czas 
u�ytkowania. 
 
POCHŁANIACZE  I FILTROPOCHŁANIACZE WIELOGAZOWE  

ABEK1, ABEK1P2, ABEK1P3 
Chroni� przed mieszaninami gazów i par toksycznych oraz wyst�puj�cymi równocze�nie 
szkodliwymi i toksycznymi pyłami, dymami i mgłami. Filtropochłaniacze ABEK1P3 zalecane 
do u�ycia, gdy nie ma pewno�ci co do charakteru zagro�e� np. przy ewakuacji z terenu 
awarii chemicznej. 
 
 
 

UWAGA: 
• Nie stosowa� je�li st��enie tlenu jest ni�sze ni� 17 % oraz w kanałach, studzienkach i 

innych miejscach o niewielkiej kubaturze. 
 
• +P2 oznacza konieczno�� zastosowania filtropochłaniaczy selektywnych odpowiedniego 

typu A1P2, B1P2, E1P2, K1P2, A2P2, B2P2, E2P2, K2P2 lub skompletowania wkładów 
pochłaniaj�cych ł�cznie z wkładami filtruj�cymi P2 

 
• +P3 oznacza konieczno�� zastosowania filtropochłaniaczy selektywnych odpowiedniego 

typu A1P3, B1P3, E1P3, K1P3, A2P2, B2P2, E2P2, K2P2 lub skompletowania wkładów 
pochłaniaj�cych ł�cznie z wkładami filtruj�cymi P3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


