
Navodila za uporabnika

1.       Preverite, katera stran maske je zgoraj in katera spodaj.

2.       Nadenite zaščitno masko in kovinski trak maske

stisnite skupaj pod nosno kost, da se prilagodi obliki vašega nosu.

3.       Spodnji del maske povlecite navzdol tako, da so pokrita usta in brada.

4.       Preverite namestitev maske, da na vdihavate sekundarnega zraka. Obrazne dlake

ali lasje na glavi na območju tesnilnega traku, lahko preprečujejo pravilno nasedanje

maske. Po potrebi popravite namestitev, dokler maska ne nalega povsem tesno.

Trajanje uporabe

Maska je predvidena za trajanje uporabe v eni delovni izmeni pri

običajnih zahtevah. Maska je primerna samo za enkratno uporabo.  

Odlaganje maske

Za odlaganje maske poravnajte trakove za ušesa naprej čez ušesa.

Zunanjo stran maske je mogoče obremeniti z aerosoli. Preprečite stik.

Napotki za uporabo

Dihalne maske so namenjene enkratni uporabi.

Prosimo, da po uporabi, pri vlagi, pri vidnih nečistočah ali pri

nezadostnem prileganju nadomestite masko z novo, suho, čisto in dobro prilegajočo masko.

Obstojnost izdelka: 3 leta na temperaturi skladiščenja od -20 °C do +30 °C in največji zračni vlažnosti 60%.

Maska ustreza DIN EN 149:2001+A1:2009, PSA kategoriji III in ima oznako CE.   

 

Oznaka NR pomeni, da je masko dovoljeno uporabljati za največ eno delovno izmeno.

Nespoštovanje teh navodil ali napačna uporaba lahko vpliva na

učinkovitost maske, jo zniža oz. ima za posledico obolenja ali trajno škodo.  

Te maske ne ščitijo pred plini in parami. Mask ne uporabljajte v

okoljih, kjer je manj kot 17 % kisika ali neznane snovi oz. koncentracije, ki presegajo najvišje dovoljene vrednosti. Uporaba v eksplozivnih

ozračjih je izključena.



Osebna zaščitna oprema za lastno zaščito: npr. kot delovna zaščita pri sanacijah in

delih na izolaciji, pri čiščenjih v industriji in gospodinjstvih, higieničnih delih in delih v

stiku z osebami, kakor zaščita pred aktualno pandemijo COVID-19.

Temperatura skladiščenja

Največja relativna zračna vlažnost v skladišču

Minimalen rok trajanja: glejte masko


