
SECURA  2000

Chroni układ oddechowy przed szkodliwymi i 
toksycznymi substancjami chemicznymi

w postaci par, gazów oraz płynów, dymów i mgieł.

Chroni układ oddechowy przed szkodliwymi  
i toksycznymi substancjami chemicznymi w postaci  

par, gazów oraz pyłów, dymów i mgieł.

PÓŁMASKA DLA PROFESJONALISTÓW



SECURA 2000 PEST
Zestaw chroniący przed parami i aerozolami środków stosowanych do ochrony 
roślin. Chroni zarówno drogi oddechowe (półmaska) jak i skórę rąk (rękawice), 
twarzy (gogle) i całego ciała (kombinezon). Typowa, kompleksowa ochrona dla 
chemizatora. 
 
W skład zestawu wchodzą:

• półmaska SECURA 2000 (silikonowa lub neoprenowa) – 1 szt.
• filtropochłaniacze A1P2 RD – 2 szt.
• rękawice lateksowe 
• gogle odporne na zaparowanie
• kombinezon jednorazowego użytku chroniący przed pyłem i kroplami cieczy

SECURA 2000 E

Zestaw służący do bardzo szybkiego zabezpieczenia układu oddechowego 
przed parami, gazami i aerozolami toksycznymi. Półmaska skompletowana jest 
z filtropochłaniaczami ABEK1P3 RD i zapakowana szczelnie w folię barierową 
– chroniąca przed dezaktywacją filtropochłaniaczy. W przypadku wystąpienia 
zagrożenia wystarczy rozerwać folię i nałożyć gotową do użycia półmaskę. Całość 
zapakowana jest w torbę (z tkaniny antystatycznej), do noszenia na ramieniu lub 
na pasie. Typowa ochrona na czas ewakuacji ze strefy skażonej. 

W skład zestawu wchodzą:

• półmaska SECURA 2000 (silikonowa lub neoprenowa) – 1 szt.
• filtropochłaniacze wielogazowe ABEK1P3 RD – 2 szt.

SECURA 2000 POŻ/S
Sprzęt oczyszczający z kapturem. Kaptur, wykonany z niepalnej tkaniny
laminowanej lateksem butylowym i uszczelniony wokół szyi, odcina dostęp
dymu i toksycznych spalin do twarzy, a półmaska wyposażona w filtropochłaniacze
wielogazowe, zapewnia powietrze do oddychania pozbawione tlenku węgla
i toksycznych gazów. Kaptur może być nakładany szybko, bez konieczności
jakichkolwiek, wstępnych regulacji. Typowy sprzęt ucieczkowy ze strefy pożaru.
Niezbędne wyposażenie budynków użyteczności publicznej (hotele, biura, szkoły).

W skład zestawu wchodzą:

• kaptur
• półmaska SECURA 2000 silikonowa – 1 szt.
• filtropochłaniacze wielogazowe ABEK1P2 RD/CO (zamocowane na stałe) – 2 szt.
• skrzynka przystosowana do mocowania na ścianie

Zestaw ten występuje również pod nazwą SECURA 2000 POŻ/M i wtedy,
zamiast skrzynki występuje torba do noszenia na ramieniu.

Kolejna wersja to KAPTUR EWAKUACYJNY SECURA 2000 K/E.
Jest on zapakowany w torbę. Może być skompletowany z pochłaniaczami typu K2, 
ABEK1 lub filtropochłaniaczami ABEK1P2 RD/CO.
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SECURA 2000 CHEM
Zestaw z filtropochłaniaczami A1P2 RD chroniący przed gazami i parami 
organicznymi (np. farb, lakierów, żywic i rozpuszczalników) oraz przed pyłami 
i aerozolami (do 10 x NDS). Są to typowe czynniki występujące podczas np.; 
lakierowania, malowania czy laminowania z obróbką mechaniczną (np. szlifowanie), 
czy opryskiwania roślin. Użycie nakładanych osłonek aerozolowych chroni 
filtropochłaniacze przed dużymi kroplami cieczy przedłużając ich żywotność. 
Ochrona przydatna szczególnie wówczas, gdy stężenie aerozoli jest wysokie.

W skład zestawu wchodzą:

• półmaska SECURA 2000 (silikonowa lub neoprenowa) – 1 szt.
• filtropochłaniacze A1P2 RD – 2 szt.
• osłonki aerozolowe – 22 szt.
• pierścienie mocujące – 2 szt.



TYP KOD KOLOR PRZEZNACZENIE
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2021 A1
2031 A2

S535A100
S535A200

Pary i gazy organiczne o temperaturze wrzenia >65 0C (np. rozpuszczalniki organiczne, 
węglowodory, alkohole, aldehydy, kwasy organiczne, estry, etery, ketony, styren itp.).

2022 B1
2032 B2

S535B100
S535B200

Pary i gazy nieorganiczne (np. dwusiarczek węgla, siarkowodór, cyjanowodór, formaldehyd, 
merkaptany).

2023 E1
2033 E2

S535E100
S535E200

Dwutlenek siarki i inne pary i gazy kwaśne [np. chlorowodór, dwutlenek azotu, trójtlenek 
siarki, kwasy organiczne niskorzędowe (mrówkowy, octowy)].

2024 K1
2034 K2

S535K100
S535K200

Amoniak i organiczne pochodne amoniaku (aminy), (np. metyloamina, dwumetyloamina, 
etyloamina).

2025 ABEK1 S535W100
Wszystkie pary i gazy wymienione w klasach A1, B1, E1 i K1, występujące pojedynczo lub w 
postaci mieszanin.
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SECAIR 2000.11 P1 NR
płaski, okrągły

S53311S0
Pyły, dymy i aerozole z cząstek stałych i ciekłych o ile stężenie fazy rozproszonej nie 
przekracza 4 x NDS.

SECAIR 200.12 P1 R
płaski, owalny

S52321S0
Pyły, dymy i aerozole z cząstek stałych i ciekłych o ile stężenie fazy rozproszonej nie 
przekracza 4 x NDS. Zastosowanie w półmaskach SECURA 2000 DUST.

SECAIR 2000.06 P2 R
płaski, owalny

S52322S0
Pyły, dymy i aerozole z cząstek stałych i ciekłych o ile stężenie fazy rozproszonej nie 
przekracza 10 x NDS. Zastosowanie w półmaskach SECURA 2000 DUST.

SECAIR 2000.03 P2 R
dwustronny

S52325S0 Aerozole z cząstek stałych i ciekłych, o ile stężenie fazy rozproszonej nie przekracza 10 x NDS.

SECAIR 2000.02 P3 R
dwustronny

S52324S0
Aerozole z cząstek stałych i ciekłych, o ile dwustronny stężenie fazy rozproszonej nie 
przekracza 30 x NDS.

SECAIR 2000.10 P3 R-A
dwustronny

S52326S0
Aerozole z cząsteczek stałych i ciekłych o ile stężenie fazy rozproszonej nie przekracza  
30 x NDS. Odory, nieprzyjemne zapachy, pary, gazy organiczne o ile ich stężenie nie przekracza 
NDS.
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2041 A1P2 RD
2061 A2P2 RD

S536A120
S536A220

Pary i gazy organiczne o temperaturze wrzenia >65 0C w warunkach występowania również 
pyłów, dymów lub mgieł (rozpylane aerozole np. malowanie natryskowe, opryskiwanie roślin), 
kondesujące opary (np. silników benzynowych i wysokoprężnych).

2042 B1P2 RD
2062 B2P2 RD

S536B120
S536B220

Pary i gazy nieorganiczne w warunkach występowania również pyłów, dymów i mgieł  
(np. kwas mrówkowy).

2043 E1P2 RD
2063 E2P2 RD

S536E120
S536E220

Dwutlenek siarki i inne pary i gazy kwaśne w warunkach występowania również pyłów, dymów 
i mgieł (np. dwutlenek siarki, fluorowodór, kwas siarkowy).

2044 K1P2 RD
2064 K2P2 RD

S536K120
S536K220

Amoniak i organiczne pochodne amoniaku (aminy), w warunkach występowania również 
pyłów, dymów i mgieł (np. amoniak, chlorek amonu).

2051 A1P3 RD
2071 A2P3 RD

S536A130
S536A230

Pary i gazy organiczne o temperaturze wrzenia >65 0C w warunkach występowania również 
pyłów, dymów i mgieł toksycznych (np. akrylan metylu, akrylonitryl, anilina, czteroetylek 
ołowiu, dwusiarczek węgla, fenol).

2052 B1P3 RD
2072 B2P3 RD

S536B130
S536B230

Pary i gazy nieorganiczne w warunkach występowania również pyłów, dymów i mgieł 
toksycznych (np. chlor, chlorki fosforu, cyjanki, cyjanowodór, fosgen).

2053 E1P3
2073 E2P3

S536E130
S536E230

Dwutlenek siarki i inne pary i gazy kwaśne w warunkach występowania również pyłów, dymów 
i mgieł toksycznych.

2054 K1P3 RD
2074 K2P3 RD

S536K130
S536K230

Amoniak i organiczne pochodne amoniaku (aminy), w warunkach występowania również 
pyłów, dymów i mgieł toksycznych (np. hydrazyna).

2045 ABEK1P2 RD S536W120
Wszystkie pary i gazy wymienione w klasach A1P2 RD, B1P2 RD, E1P2 RD i K1P2 RD, 
pojedynczo lub jako mieszaniny z równoczesnym występowaniem pyłów, dymów i mgieł.

2055 ABEK1P3 RD S536W130
Wszystkie pary i gazy wymienione w klasach A1P3 RD, B1P3 RD, E1P3 i K1P3 RD,  
pojedynczo lub jako mieszaniny z równoczesnym występowaniem toksycznych pyłów, dymów 
i mgieł.

2046 ABEK1P2 RD/CO S536C120
Wszystkie pary i gazy wymienione w klasach A1P2 RD, B1P2 RD, E1P2 RD i K1P2 RD, 
pojedynczo lub jako mieszaniny oraz tlenek węgla z równoczesnym występowaniem pyłów, 
dymów i mgieł.

Klasa pochłaniacza „1“ (np. A1, ABEK1) oznacza, że dopuszcza się jego stosowanie do stężeń szkodliwych par i gazów nie przekraczających 0,1% objętościowego. 

Klasa pochłaniacza „2“ (np. A2, B2...) oznacza, że dopuszcza się jego stosowanie do stężeń szkodliwych par i gazów nie przekraczających 0,5% objętościowego. 

W tabeli podane są jedynie przykłady niektórych substancji (siarkowodór, cyjanowodór). Substancje te są również wyszczególnione na opakowaniach pochłaniaczy, filtrów i filtropochłaniaczy. Pełny spis
substancji, przed którymi chronią pochłaniacze, filtry i filtropochłaniacze (kilkaset związków) jest dostępny u producenta.
Półmaska, wszystkie pochłaniacze, filtry i filtropochłaniacze oraz zestaw SECURA 2000 POŻ/S posiadają pozytywną ocenę typu WE na zgodność z Dyrektywą 89/686/EWG i Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku (Dz.U. z 2005 r., poz. 2173), (wg norm europejskich: EN 140:1998+AC:1999 (PN EN 140:2001), EN 143:2000 (PN EN 143:2004),
EN 143:2000+A1:2006 (PN EN 143:2004+A1:2007), EN 14387:2004+A1:2008 (PN EN 14387+A1:2008), EN 403:2004 (PN EN 403:2007) upoważniających do oznaczania wyrobów znakiem CE.
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SECURA 2000
 
Półmaska z bagnetowym mocowaniem filtrów, pochłaniaczy i filtropochłaniaczy 

• lekka (105g), niewielkich rozmiarów, nie utrudnia pracy 
i nie ogranicza pola widzenia

• wykonana w całości z tworzyw sztucznych nie wchłaniających 
żadnych substancji chemicznych, odporna na temperaturę 
(trudnopalna), antystatyczna

• wyposażona w pełen zestaw pochłaniaczy, filtrów  
i filtropochłaniaczy o bardzo dużych chłonnościach i małych  
oporach oddychania

• dwa rozmiary, zapewniające dopasowanie do 
każdej twarzy

• łatwa w demontażu, do mycia i dezynfekcji
• niezniszczalna – wszystkie elementy wymienne

SECURA 2000
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SECURA 2000

krzyżak równo
rozkładający docisk

do twarzy, nawet
przy najcięższych  

filtropochłaniaczach

wąski profil wokół 
nosa umożliwia pracę w 

okularach system wygodnego  
i szybkiego dociągania 

taśm nagłowia na 
twarzy użytkowanika

złącza bagnetowe umożliwające 
szybkie i pewne mocowanie 
pochłaniaczy, filtrów  
i filtropochaniaczy

zawór wydechowy usytuowany 
w najniższym miejscu dla 
dobrego odprowadzania 
skroplonej pary wodnej

nagłowie tekstylno-gumowe 
z plastikowymi taśmami nie 

drażniace skóry i nie szarpiące 
włosów

część twarzowa o doskonałym
doszczelnieniu, delikatnym dotyku,

bezwonna i nie powodująca podrażnień
wykonana z kauczuku silikonowego

lub neoprenu

pewny i wygodny 
system zapinania  

z tyłu głowy



POCHŁANIACZE SELEKTYWNE typu A1, B1, E1, K1 
oraz A2, B2, E2, K2

klasy 1 (A1…): chronią przed szkodliwymi parami i gazami 
o stężeniach nie większych niż 0,1%,  klasy 2 (A2…) przed 
szkodliwymi  parami i gazami o stężeniach nie przekraczających 
0,5%. Pochłaniacze klasy 2 użyte przy stężeniach do  
0,1 % zamiast pochłaniaczy klasy 1 zapewniają dłuższy czas 
ochronnego działania. Optymalna ochrona w warunkach 
zagrożenia jednym rodzajem gazu o znanym stężeniu. 

FILTRY AEROZOLOWE typu P1 NR, P1 R, P2 R, P3 R

filtry klasy P1 NR oraz P1 R chronią przed aerozolami z cząstek 
stałych i ciekłych, do stężeń nie przekraczających 4 x NDS. 
Występują jako płatki wkładane do uchwytu lub nakładane 
na pochłaniacze w celu przedłużenia czasu ich pracy. Filtry 
P2 R stosowane do stężeń nie przekraczających 10 x NDS 
występują jako filtry płaskie wkładane do uchwytu lub filtry 
dwustronne bezpośrednio do części twarzowej półmaski. 
Filtry klasy P3 R chronią przed szkodliwymi lub toksycznymi 
pyłami, dymami i mgłami, w tym włóknami azbestu i pyłami 
radioaktywnymi, o stężeniach nie przekraczających 30 x 
NDS. Występują w postaci filtrów dwustronnych wykonanych 
z materiału o właściwościach tryboelektrycznym – 
montowanych bezpośrednio do części twarzowych.

FILTROPOCHŁANIACZE SELEKTYWNE typu A1P2 RD, 
B1P2 RD, E1P2 RD, K1P2 RD oraz A2P2 RD, B2P2 
RD, E2P2 RD, K2P2 RD

chronią przed parami i gazami o stężeniach do 0,1% (klasy 1) 
lub o stężeniach do 0,5% (klasy 2) oraz występującymi 
równocześnie szkodliwymi pyłami, dymami i mgłami o 
ile stężenie fazy rozproszonej nie przekracza 10 x NDS.  
Filtr P2 przedłuża również znacznie czas ochronnego 
działania pochłaniacza. 

FILTROPOCHŁANIACZE SELEKTYWNE typu A1P3 RD, 

B1P3 RD, E1P3, K1P3 RD oraz A2P3 RD, B2P3 RD, 

E2P3, K2P3 RD

chronią przed parami i gazami o stężeniach do 0,1% (klasy 1) 
lub o stężeniach do 0,5% (klasy 2) oraz występującymi 
równocześnie szkodliwymi pyłami, dymami i mgłami o ile 
stężenie fazy rozproszonej nie przekracza 30 x NDS. Zalecane 
do długiej pracy w warunkach zagrożenia toksycznymi 
aerozolami związków chemicznych.

POCHŁANIACZE I FILTROPOCHŁANIACZE  
WIELOGAZOWE  typu ABEK1, ABEK1P2 RD,  
ABEK1P3 RD, ABEK1P2 RD/CO 

chronią przed mieszaninami gazów i par toksycznych oraz 
występującymi równocześnie szkodliwymi i toksycznymi 
pyłami, dymami i mgłami. Filtropochłaniacze  ABEK1P3 RD 
zaleca się do użycia, gdy nie ma pewności co do charakteru 
zagrożeń, np. przy ewakuacji z terenu awarii chemicznej, a 
filtropochłaniacze ABEK1P2 RD/CO przy ewakuacji z pożaru.
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SECURA 2000 DUST

Zestaw chroniący przed pyłami, dymami i mgłami. Użycie dużych, owalnych filtrów 
z efektem tryboelektrycznym pozwala na uzyskanie wysokiej skuteczności przy 
niskich oporach oddychania i wysokiej chłonności pyłowej, zwiększając komfort 
oddychania. Kształt filtrów minimalizuje ograniczenie pola widzenia.
 
Typowe zastosowanie zestawu z filtrami klasy P1:
urabianie surowców mineralnych (oprócz azbestu); obróbka (cięcie, szlifowanie) 
żelaza, stali i kamienia; obróbka drewna miękkiego; czyszczenie odlewów  
i konstrukcji stalowych; produkcja, przeładunek i stosowanie wapna, cementu, 
nawozów sztucznych, surowców dla przemysły szklarskiego i ceramicznego, 
surowców dla przemysłu gumowego.
 
Typowe zastosowanie zestawu z filtrami klasy P2:
urabianie surowców mineralnych zawierających ponad 50% wolnej krzemionki; 
pozyskiwanie i przeróbka rud metali (żelaza, miedzi, cynku, ołowiu); wytapianie 
i odlewanie metali (oprócz cynku i ołowiu); spawanie elektryczne; obróbka 
aluminium i jego stopów; cięcie i szlifowanie drewna twardego; produkcja mąki, pasz 
i produktów farmaceutycznych. 
 
W skład zestawu wchodzą: 

• półmaska SECURA 2000 (silikonowa lub neoprenowa) – 1 szt.
• łącznik puszkowy – 2 szt.
• filtry tryboelektryczne SECAIR 2000.12 P1 R lub SECAIR 2000.06 P2 R – 12 szt.

SECURA 2000 LAK

Zestaw z pochłaniaczami A1 chroniącymi przed gazami i parami organicznymi  
(np. farb, lakierów, żywic, rozpuszczalników) oraz z filtrami P1 NR chroniącymi 
przed pyłami i aerozolami (do stężenia 4 x NDS). Są to typowe czynniki występujące 
podczas m.in.: lakierowania, malowania czy laminowania z towarzyszeniem obróbki 
mechanicznej (np. szlifowania). Użycie nakładanych filtrów P1 NR przedłuża 
również żywotność pochłaniaczy A1. 

W skład zestawu wchodzą:

• półmaska SECURA 2000 (silikonowa lub neoprenowa) – 1 szt.
• pochłaniacze A1 – 2 szt.
• filtry płaskie SECAIR 2000.11 P1 NR – 12 szt.
• pierścienie mocujące – 2 szt.

SECURA 2000 GWAREK

Zestaw do długotrwałej pracy przy dużym stężeniu szkodliwych pyłów, dymów lub 
mgieł. Filtry SECAIR 2000.02 P3 zapewniają najwyższą, odpowiadającą klasie P3 
skuteczność filtracji aerozoli, w tym bakterii i wirusów oraz aerozoli radioaktywnych 
i pyłów azbestu przy oporach oddychania odpowiadających klasie P1. Oznacza to 
np. możliwość pracy przez całą zmianę bez konieczności wymiany filtrów. 

Typowe zastosowania zestawu z filtrami klasy P3: 
praca w podziemnych i odkrywkowych wyrobiskach górniczych przy wydobywaniu 
węgla, rud miedzi, cynku, ołowiu, arsenu, srebra, złota, uranu itp. Wytapianie  
i przeróbka tych metali, w galwanizerniach i garbarniach (pyły i mgły chromianów) 
oraz przy przeróbce drewna twardego. 

W skład zestawu wchodzą:

• półmaska SECURA 2000 (silikonowa lub neoprenowa) – 1 szt.
• filtry dwustronne SECAIR 2000.02 P3 R – 2 szt.
• można również zastosować filtry klasy P2 R: SECAIR 2000.03 P2 R

ZESTAWY SECURA 2000


