PÓŁMASKA FILTRUJĄCA
FFP2 NR
JY-MF-B1
Nazwa produktu: PÓŁMASKA FILTRUJĄCA
Rozmiar produktu: 16 x 11 cm
Model produktu: JY-MF-B1
Klasa produktu: FFP2 NR
Filtracja: 95%
Norma: EN149:2001 + A1:2009, zgodność z
EHSR rozporządzenia (UE) 2016/425
Jednostka notyfikowana: badanie typu UE
przeprowadzone przez: SGS Fimko Oy, Takomotie
8, FI-00380 Helsinki, Finlandia.
Jednostka notyfikowana nr 0598.
Dostępna dokumentacja:
- Deklaracja zgodności pobierz
- Test report SGS pobierz
(SGS jest światowym liderem w dziedzinie
inspekcji, weryfikacji, badań i certyfikacji)
- SGS Certyfikat EU pobierz
Skład produktu: (5 warstw): 1 warstwa:
włóknina polipropylenowa typu spunbond, 2
warstwa: bawełna filtracyjna, 3 & 4. warstwa:
włóknina typu meltblown, 5. warstwa: włóknina
polipropylenowa typu spunbond.
Materiał:
zewnętrzna włóknina (50g / m2)
bawełna filtrująca (40g / m2)
melt-blown (2 warstwy, 50g / m2)
wewnętrzna włóknina (35g / m2).
Funkcje i przeznaczenie produktu: Ochrona
przed stałymi i płynnymi pyłami, które są
szkodliwe dla zdrowia, dymem i cząsteczkami
aerozolu. Nadaje się do codziennej ochrony w
okresach sezonowych, takich jak grypa, smog i
alergia na pyłki.
Ostrzeżenia: 1. Pasma włosów i nadmierny
zarost mogą powodować powstawanie szczelin,
przez które następuje wyciek. 2. Nie używać tej
maski w środowisku o niskiej zawartości tlenu lub
w atmosferze wybuchowej. 3. Jakość powietrza
może wpłynąć na żywotność produktu.
Środki ostrożności: 1. Należy sprawdzić
dopasowanie maski przed rozpoczęciem pracy i
w trakcie używania. W tym celu należy umieścić
obie ręce całkowicie na masce i wykonać mocny
wydech. Jeśli powietrze przecieka wokół nosa,

należy wyregulować zacisk na nos, jeśli powietrze
wycieka na brzegach, dopasować gumki na
uszach. Nie należy używać maski, jeśli nie można
uzyskać odpowiedniego uszczelnienia. 2. Nie
używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone.
Wymienić w przypadku wysokiego oporu podczas
oddychania, uszkodzenia lub zanieczyszczenia (w
przypadku plam krwi, kropelek itp.). 3. Przed
użyciem należy sprawdzić datę przydatności do
użycia 4. Maskę należy zdejmować chwytając za
gumki, unikając dotykania zanieczyszczonej
części. 5. Po użyciu należy dokładnie umyć ręce.
6. Zaleca się wymianę maski po każdej zmianie,
po 8 godzinach. 7. Produkt jednorazowego
użytku. Wyrzucić po użyciu.
Sposób użycia: 1. Nałożyć maskę na twarz,
dolną częścią pod brodą i metalowym klipem na
nos. 2. Założyć oddzielnie obie gumki na uszy.
Nie krzyżować gumek. 3. Docisnąć metalowy
zacisk na nos za pomocą palców obu rąk, aby
dopasować metal do kształtu nosa. 4. Docisnąć
maskę wokół krawędzi, tak aby zmniejszyć
przepływ powietrza.
Warunki magazynowania i transportu:
Chronić przed wilgocią i bezpośrednim
działaniem promieni słonecznych. Przechowywać
z dala od substancji korozyjnych i łatwopalnych.
Przechowywać w wentylowanym pomieszczeniu.
Temperatura przechowywania: 5°C - 50°C.
Wilgotność : ⩽80% RH.
PAKOWANIE Sposób pakowania: po 2 sztuki w
woreczku foliowym (instrukcja i dane
zadrukowane na folii w j.polskim i angielskim), a
następnie 20 sztuk w opakowaniu ozdobnym
kartonowym (10x 2 sztuki, instrukcja i dane
zadrukowane na pudełku w j.polskim i
angielskim).
Wymiary opakowania ozdobnego: 13 x 11,5 x
,11,5 cm, 20 sztuk masek
Wymiary kartonu zbiorczego: 59,5x28,2x60 cm,
50 sztuk kartoników ozdobnych w środku, razem
1000 sztuk masek.
Waga brutto kartonu zbiorczego: 9,5 kg
Waga netto kartonu zbiorczego: 5,5 kg
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