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OPIS PRODUKTU 

 

Jednorazowa maseczka przeciwpyłowa służąca do ochrony przeciw cząstkom stałym i nielotnym 

cząstkom ciekłym. Kategoria FFP2 : ochrona przed nietoksycznymi, słabo lub średnio toksycznymi 

aerozolami w stanie płynnym lub stałym w stężeniach do 12,5xOEL* lub 10xAPF(NDS)**. Jest to 

produkt jednorazowy (możliwość użycia tylko w ciągu jednej zmiany). Posiada regulowany klips 

nosowy oraz miękką piankę zapewniającą idealne dopasowanie oraz przyleganie. Produkt zgodny z 

Europejską Normą EN149:2001 + A1:2009. Dostępne w wersji z zaworkiem lub bez zaworka.  

 

 

 

*poziom substancji, na który większość pracowników może być wystawiana bez narażenia na skutki zdrowotne, przez 8 godz. dziennie, 5 dni w tygodniu  

**najwyższe dopuszczalne stężenie  
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INSTRUKCJA ZAKŁADANIA 

 

1. Maskę należy wziąć w dłoń. Klips nosowy powinien znajdować się na opuszkach palców. 

Elastyczne taśmy powinny wisieć swobodnie. 

2. Przyłożyć maskę do twarzy i zaczynając od podbródka nałożyć tak, aby zakrywała nos, a taśmy 

znajdowały się pomiędzy dłonią a maską. Dolną taśmę umieścić z tyłu głowy na szyi. 

3. Trzymać maskę lekko dociśniętą jedną ręką, drugą ręką umieścić górną taśmę z tyłu głowy nad 

uszami. 

4. Należy dopasować klips nosowy zgodnie z kształtem nosa. Upewnić się, że taśmy znajdują się 

w prawidłowej pozycji i czy maska szczelnie przylega. 

5. Test dopasowania. Test pozwala sprawdzić, czy maseczka została prawidłowo dopasowana. 

Należy zakryć obiema rękami maseczkę i w przypadku maseczki z filtrem zrobić gwałtowny 

wdech, a w przypadku maseczki bez filtra gwałtowny wydech. Jeśli są odczuwalne przecieki 

powietrza na krawędziach maski, należy docisnąć mocniej część nosową oraz dopasować 

taśmy na głowie w taki sposób, aby wyeliminować przecieki. Powtarzać test dopasowania, 

dopóki nie będą odczuwalne żadne przecieki powietrza. 

 

 

WAŻNE ! 

 

• Nie stosowanie się do wskazówek i zaleceń oraz niewłaściwe uŜytkowanie moŜe zmniejszać 

skuteczność produktu, a takŜe wpłynąć negatywnie na zdrowie uŜytkownika powodując 

zagraŜające Ŝyciu choroby lub śmierć.  

• Właściwie dopasowana maseczka zapewnia uŜytkownikowi ochronę zdrowia.  

• Produkt nie dostarcza tlenu. 

• Nie uŜywać w środowisku zawierającym mniej niŜ 19% tlenu. Nie uŜywać do ochrony kiedy 

stęŜenie substancji szkodliwych bezpośrednio zagraŜa zdrowiu i Ŝyciu.  

• Nie uŜywać w środowisku wybuchowym.  

• NaleŜy bezzwłocznie opuścić skaŜone środowisko w przypadku, gdy (a) pojawią się trudności 

z oddychaniem lub (b) wystąpią nudności, zawroty głowy lub inne niepokojące objawy.  

• Broda lub inny zarost na twarzy mogą powodować niewłaściwe przyleganie produktu.  

• Nigdy nie naleŜy modyfikować ani nie naprawiać produktu.  

• Produkt jednorazowego uŜytku. ZuŜytą maskę naleŜy wyrzucić.  

• Maseczki naleŜy przechowywać z dala od promieni słonecznych. 

 

 


