
Gebruiksaanwijzingen

1.       Bepaal welke kant van het masker de bovenkant en welke de onderkant is.

2.       Doe het beschermingsmasker voor en druk de metalen strip van het masker

onder het neusbeen samen, zodat hij de vorm van uw neus volgt.

3.       Trek de onderkant van het masker iets naar beneden, zodat de mond en de kin bedekt zijn.

4.       Controleer of het masker zo zit dat er geen lucht langs gaat. Gezichts-

of hoofdhaar bij de rand van het masker kan ertoe leiden dat het

 masker niet goed zit. Zorg dat het masker goed aansluit.

Gebruiksduur

Het masker is geschikt voor gebruik tijdens één dienst bij een normale

belasting. Het masker is enkel geschikt voor eenmalig gebruik.  

Het masker afzetten

Haal de oorlussen naar voren over de oren om het masker af te zetten.

De buitenkant van het masker kan verontreinigd zijn met aerosolen. Raak die kant niet aan.

Gebruiksinstructies

Adembeschermingsmaskers zijn bedoeld voor eenmalig gebruik.

Vervang het masker als het vochtig is, als het zichtbaar verontreinigd is of

niet goed past door een nieuw, droog, schoon en goed zittend masker.

Houdbaarheid van het product: 3 jaar bij een bewaartemperatuur van -20 °C tot +30 °C en een maximale luchtvochtigheid van 60%.

Het masker voldoet aan DIN EN 149:2001+A1:2009, PSA klasse III en is CE-gecertificeerd.   

 

De markering NR houdt in dat het masker maximaal één dienst mag worden gebruikt.

Niet-naleving van deze instructies of onjuist gebruik kan de effectiviteit

van het masker verminderen resp. ziekte of blijvende schade tot gevolg hebben.  

Deze maskers beschermen niet tegen gassen en dampen. Gebruik de maskers niet in

omgevingen met minder dan 17% zuurstof of met onbekende gevaarlijke stoffen resp. concentraties die hoger zijn dan de toegestane maximumwaarden. 

 De maskers mogen niet worden gebruikt in ruimtes waar explosiegevaar heerst.



Persoonlijk beschermingsmiddel: bijv. als beschermingsmiddel bij sanerings- en

isolatiewerkzaamheden, bij reinigingswerkzaamheden in industrie en huishouding, schoonmaakwerkzaamheden, bij werkzaamheden

in contact met personen en als bescherming tegen de huidige COVID-19-pandemie.

Bewaartemperatuur

Maximale relatieve luchtvochtigheid tijdens de opslag

Ten minste houdbaar tot: zie masker


