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Det smarta andningsskyddet

En revolution
inom andningsskydd
MADE IN SWEDEN

Tiki Breathing Face Protection

Designad för att
underlätta ditt arbete
Tiki är ett innovativt andningsskydd som
utvecklats i Sverige för användning i
krävande miljöer med högsta krav på
skydd mot luftburna partiklar och
bakterier. Byggsektorn, räddningstjänsten,
läkemedelsindustrier och laboratorier är
exempel på områden och branscher där
Tiki andningsskydd kan användas. Masken
har den högsta skyddsklass som finns för
filtrerande ansiktsskydd enligt europeisk
standard, EN12942 TM3P.
Högsta skydd möter högsta komfort
Tiki har utvecklats för att ge dig som
användare maximal komfort, även vid
långvarigt arbete.
Att kunna andas fritt och
ha bra sikt, det är några
av Tikis bästa fördelar
när man jobbar i farliga
miljöer.

Ergonomisk passform
Masken finns i tre olika storlekar – Small,
Medium och Large – för att passa alla
ansikten.

Låg vikt
Till skillnad från många andningsskydd på
marknaden har Tiki låg vikt, endast 360–
380 gram beroende på storlek.
Fläkt med variabel hastighet
Tack vare en trycksensor i masken anpassas
fläktens hastighet utifrån din andningskurva, vilket ger optimal andningskomfort.
Fri sikt och bra kommunikation
Eftersom filtret är placerat i ovankant av
masken får du fri sikt både nedåt och åt
sidorna. Tillsammans med den inbyggda
LED-belysningen möjliggör Tiki arbete
även i mörka eller trånga utrymmen.
Maskens design gör att såväl visuell som
verbal kommunikation underlättas. Ni ser
varandras ansikten och det går även att
prata i telefon med masken på.

Tiki Breathing Face Protection

Tiki andningsskydd drivs med ett internt batteri
som har 1–2,5 timmars drifttid beroende på
belastning. En extern batterienhet finns som tillval
för den som behöver mer batteritid. Den är också
utrustad med LED-lampor vilket underlättar arbete
i mörka utrymmen.

Partikelfilter mot alla typer av partikel
formiga föroreningar (P3). Byte av filter
och mask är enkelt och går snabbt.
Filtret är kvadratiskt för att uppnå
maximal filteryta och längsta livslängd.

Det externa batteriet ger 8–10
timmars arbetstid beroende på
belastning.

En lättanvänd mask tillverkad av PET
och TPE med helt imfri sikt. Den
utmärkta sikten underlättar kommu
nikation genom att man kan se
varandras ögon och ansiktsuttryck.
Det fungerar bra att tala i mobilen
med andningsskyddet på.

Fläktenheten reglerar
fläkthastigheten beroende på
mängden luft som behövs för att
hålla övertryck i andningsskyddet.
Några av fördelarna är bättre
komfort, längre batteritid, längre
filterlivslängd och lägre fläktljud.

En slitstark sele med en mjuk
och luftig design för bästa
komfort.

Så här fungerar Tiki
Tiki arbetar med ett övertryck inne i
masken. Övertrycket skapas genom en
batteridriven fläkt som suger in luft till
masken via ett renande filter. Genom en
tryckkänslig sensor inne masken regleras
övertrycket helt utifrån din andning vilket
ger en överlägsen komfort jämfört med
en traditionell andningsmask. Denna
individuella anpassning har även fördelen
att det ökar livstiden på både batteri
och filter. Masken har också ett inbyggt
varningssystem som meddelar om

batterikapaciteten är för låg, om trycket
i masken inte är korrekt och om filtret är
blockerat eller behöver bytas.
Lätt att använda
Tiki innehåller fyra delar: Fläkt, filter, mask
och sele.
När du ställt in den lättjusterade selen
är Tiki redo att användas. Byte av filter
går snabbt och kräver inga verktyg. Själva
masken kan också bytas snabbt och enkelt
om den skulle bli repad eller kontaminerad.

Tiki Breathing Face Protection

•

Högsta skyddsklass enligt
europeisk standard

•

Hög komfort genom
sensorstyrd lufttillförsel

•

Tre storlekar för optimal
passform

•

Låg vikt: från 360 gram

•

Utmärkt sikt och kommunikation

•

Lång batteritid: upp till
10 timmar med externt batteri

•

Kvadratiskt P3-filter optimerat
för lång livstid

•

Inbyggd LED-belysning

•

Enkelt och snabbt byte av mask och filter

•

Ekonomisk: låg ägandekostnad

På tikisafety.se hittar
du mer fakta och
information om Tiki.

Miljötänk i varje steg
Eftersom masken är tillverkad av PET och
TPE går den också att återvinna och i tillverkningsprocessen används miljömärkt el.
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Tio goda skäl att välja
Tiki andningsskydd

Upplev Tiki i verkligheten
Tveka inte att höra av dig till oss om du vill
veta mer eller kanske ha en offert. Vill du
se och prova Tiki i verkligheten så ordnar
vi det också.
Ring eller skicka ett mail redan idag!
08-353 249 (vardagar kl 8–17)
info@tikisafety.se
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