Navodila za uporabo in vzdrževanje
Distributer: Tapefor d.o.o.
HIGIENSKA MASKA - enoslojna
HIGIENSKA MASKA – dvoslojna

Kategorija 1
–

maksimalna temperatura pranja 60°C

–

ne belite

–

ne sušite v sušilnem stroju

–

maksimalna temperatura likanja 150°C

–

kemično čiščenje prepovedano

Pred uporabo preberite navodila

Izdelek spada v kategorijo I zaščitnih sredstev. Zasnovana in izdelana je bila v skladu z ustreznimi
zahtevami Uredbe (EU) 2016/425 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o osebni
zaščitni opremi in razveljavitvi Direktive Sveta 89/686 / EGS in ustreznih zahtevah EN ISO 13688:
2013 (PN-EN ISO 13688: 2013-12).
Izdelek je izdelan iz tkanine v sestavi: 100% bombaž.
Material, ki se uporablja za proizvodnjo, je certificiran sstrani podjetja Oeko-tex, ki potrjuje
skladnost z zahtevami iz Priloge XVII REACH (vključno z uporabo azo barvil, niklja itd.),
Ameriškimi zahtevami ICPSIA glede skupne vsebnosti svinca v otroških izdelkih, z izjemo
dodatkov narejenih iz stekla. To potrdilo potrjuje ustrezno raven varnosti in zaščite pred škodljivimi
kemikalijami, kar pomeni, da certificirani materiali ne dražijo uporabnikove kože.

Uporaba: Zaščitne maske so narejene iz eno ali dvoslojne bombažne tkanine, ki zagotavlja zaščito
pred minimalnimi grožnjami, npr. odrgnine na koži in umazanijo. Izdelana je iz bombažne tkanine,
ki diha, ki ne draži kože obraza in zmanjšuje neposreden (refleksiven) dotik obraza, ustnic.
Omejitve: Izdelek je treba uporabljati po predvideni poti. Ne uporabljajte v srednjih do visokih
tveganjih za zdravje ali življenje (za katere je primerno uporabljati osebno zaščitno opremo
kategorije III). Ne ščiti pred drugimi nevarnostmi, kot so navedene v predvideni uporabi. Nesterilni
izdelek.
Čiščenje: Maske so za večkratno uporabo, pralne v stroju in primerne za likanje. Izdelek je treba
očistiti po navodilih proizvajalca in nato preveriti. Umazanega izdelka ne shranjujte.
Rok uporabnosti: Zaradi različne intenzivnosti uporabe ni mogoče določiti točno določenega
datuma. Izdelek ni primeren za uporabo v primeru poškodb ali umazanije, ki je s postopkom
čiščenja ni možno odstraniti. V tem primeru je treba izdelek odstraniti v skladu z veljavnimi
nacionalnimi predpisi.
Skladiščenje in transport: Izdelek je treba hraniti v suhih in dobro prezračenih prostorih, stran od
virov toplote. Shranjujte in prevažajte v originalni embalaži, ki ščiti pred umazanijo, mehanskimi
poškodbami in umazanijo.
Velikost: Univerzalni izdelek, na straneh ima naborke, kar omogoča udobno prileganje.
NAVODILA ZA UPORABO IN NAMESTITEV:
1. Prste vstavite skozi gumijaste trakove. Masko dajte na nos in usta.
2. 2.Na ušesa položite gumijaste trakove. Masko povlecite za njen zgornji in spodnji rob, da se
popolnoma razprejo njeni pregibi. Tako boste zagotovili maksimalno zaščito obraza in
zmanjšali število plasti, skozi katere morate dihati.
3. Nadenite si masko in jo oblikujte nad mostom nosu, da zmanjšate prepustnost zraka.
4. Odstranite masko, tako da primete gumijaste trakove in jih potegnete z ušes. Pri
odstranjevanju se maske ne dotikajte. Masko sperite v skladu z navodili proizvajalca.
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