
+5

+40

POPIS Filtrační polomaska se stupněm ochrany FFP2 NR (nezdravot-
nická) bez ventilku. Tvar lodička. Respirátor poskytuje všeo-
becně druhý stupeň úrovně ochrany v souladu s normou EU 
149:2001+A1:2009 a jedná se o respirátor bez výdechového 
ventilku. Ochranná třída FFP2. BFE > 94%, Velikost: Unisex, 
Rozměry produktu: 20,5*8 cm. Upevnění: za uši

NORMA EN 149:2001 +Al:2009

ČÍSLO NOTIFIKOVANÉ 
ZKUŠEBNY

CE 0099 

BALENÍ 25 kusů 

ZÁRUČNÍ DOBA 2 roky

SKLADOVÁNÍ 
A PŘEPRAVA

Teplota mezi -20 ° C až 40 ° C, relativní vlhkost vzduchu musí 
nižší než 80%. Mělo by být zaručeno, že produkty ve skladu 
a při přepravě budou zapečetěny, nepoškozené, neznečištěné, 
neovlivněné vlhkostí, věnujte pozornost protipožární ochraně, 
odolnosti proti dešti, kyselinám, zásadám, vyhýbejte se umís-
tění na světle. 

LIKVIDACE Likvidace s běžným domovním odpadem 

BEZPEČNOSTNÍ 
POŽADAVKY

Vyměňte masku, jakmile zvlhne, opotřebuje se, zašpiní, nebo 
ztěžuje dýchání. 
Nevstupujte do zamořeného prostoru.
Nepoužívejte polomasku ani nevstupujte a nezdržujte se 
v kontaminované oblasti za následujících okolností: 
1. Atmosféra obsahuje méně než 19,5% kyslíku. 
2. Pro ochranu před plyny nebo párou. 
3. Není znám zdroj znečištění a jeho koncentrace nebo jsou 

bezprostředně nebezpečné pro život nebo zdraví. 
4. Tryskání pískem, stříkání barev a azbestu. 
5. V prostředí s nebezpečím výbuchu

VAROVÁNÍ Je přísně zakázáno masku používat při zasažení plísní, poško-
zení obalu nebo po uplynutí doby použitelnosti. Tento produkt 
je nesterilní. Je to jednorázový produkt, nelze jej použít opa-
kovaně. Pokud uživatel cítí větší odpor při dýchání nebo je 
maska znečištěna nebo poškozena, vyměňte ji.
Tento jednorázový produkt není možné prát ani čistit.

POUŽITÍ A ÚDRŽBA 1. Tato maska označená „NR“ je určena pouze pro jedno 
použití.

2. Tato maska pomáhá chránit před určitými znečišťujícími 
látkami ve formě částic, ale zcela nevylučuje vystavení se 
riziku nákazy nebo infekce.

3. Nepoužívejte na bradku nebo jinak upravené vousy nebo 
za jiných podmínek, které brání dobrému utěsnění mezi 
obličejem a těsnicí plochou respirátoru.

4. Tento výrobek nedodává kyslík. Používejte pouze v přimě-
řeně větraných prostorách obsahujících dostatek kyslíku 
pro podporu života.

5. Nepoužívejte, jsou-li koncentrace kontaminujících látek 
bezprostředně nebezpečné pro zdraví nebo život. 

6. Nepoužívejte tento výrobek ve výbušném prostředí.
7. Pokud je dýchání obtížné nebo se maska poškodí či zdefor-

muje, okamžitě ji vyměňte.

SPECIFIKACE

DOC-NFW
Filtrační polomaska FFP2 NR bez ventilku, 
skládaná


