
Predpis (EU) 2016/425  СЄ 2834 

Číslo modelu: Particle Filtering Half Mask 
Počet vrstiev:  1
Norma: EN 149:2001+A1:2009 
Dátum výroby: 20201220  
Dátum expirácie: 20221219  
Produkt: Respirátor FFP2 bez výdychového ventilu 

Zloženie:  Biela bavlna, netkaná látka, upevňovacie popruhy

Zloženie produktu 
Polomaska na filtráciu častíc pozostáva z 5 vrstiev, netkaných textílií, vyfukovaných textílií, 100% ES 
horúco vzdušnej netkanej textílie, nosného mostíka a gumky na uši 

Zloženie Farba Suroviny 
Vonkajšia vrstva Biela PP netkaná textília 
Filtračná vrstva Biela ES netkaná textília horúcim vzduchom 

Filtračná vrstva Biela netkaná textília vyfukovaná z taveniny 

Filtračná vrstva Biela netkaná textília vyfukovaná z taveniny 

Vnútorná vrstva biela PP netkaná textília 

Inštrukcie pri použití 
1. Nedodržanie všetkých pokynov a obmedzení by mohlo vážne znížiť účinnosť tejto polomasky 

na filtrovanie častíc a viesť k ochoreniu, zraneniu alebo smrti. 
2. Pred použitím respirátora  na pracovisku musí byť užívateľ školený zamestnávateľom 

o správnom používaní respirátora v súlade s platnými normami bezpečnosti  o ochrane 
zdravia. 

3. Polomaska na filtrovanie častíc neprivádza kyslík. Používajte iba v primerane vetranom 
priestore. Pri použití máte dostatok priestoru na bežné dýchanie.  

4. Ak vám respirátor spôsobuje problémy pri dýchaní alebo sám vám filter upchal nahraďte  
masku novou.  Ak sa vám maska poškodí je nutné nahradiť ju novou.  

5. Ak dôjde k závratom, podráždeniu alebo k úzkosti, prosím opustite kontaminovanú oblasť. 

Obmedzenia používania. 
1. Nepoužívajte polomasku na filtráciu častíc a nevstupujte alebo sa nezdržujte 

v kontaminovanej oblastí za týchto okolností: 
a) Ovzdušie obsahuje menej ako 19,5% kyslíka. 
b) Ak zacítite alebo ochutnáte kontaminant. 

c) Na ochranu pred plynmi alebo parami. 
d) Ak kontaminanty a ich koncentrácie nie sú známe alebo sú bezprostredne nebezpečné 

pre život a zdravie. 
e) Na pieskovanie, striekanie farieb a azbestu. 
f) v prostredí pod vodou, pri ohni a vo výbušnom prostredí. 

2. Masku neupravujte a nepoužívajte ju nesprávne. 
3. Nepoužívajte polomasku na filtrovanie častíc ak nosíte fúzy môžu brániť dobrému utesneniu 

na tvári. 
4. Polomaska na filtrovanie častíc musí byť skontrolovaná pred každým použitím. Ubezpečte sa 

že maska nie je roztrhnutá alebo inak poškodená.  
5. Polomaska na filtrovanie častíc pomáha chrániť pred určitými tuhými kontaminantmi. 

Nevylučuje sa však možné riziko vystavenia sa nákazy alebo infekcie . 
6. Táto polomaska na filtráciu častíc bola označená ?NR?, môže byť použitá iba na jednu 

pracovnú zmenu.  
Montážny návod (ako si nasadiť masku) 

Vložte prsty do polomasky na filtráciu častíc. Ohnite nosovú sponu prstami, aby ste si vytvarovali  
tvar nosa. 
Držte polomasku na filtráciu častí v polohe kedy vám zakrýva nos a ústa a potiahnite gumičky 
ktoré sú po stranách za uši. 
Nosovú sponu si upravte oboma rukami  aby ste si zabezpečili že maska vám bude dobre tesniť na 
tvári. 

Kontrola zhody 
Aby ste otestovali výdychový ventil je nutné si pridržať masku oboma rukami na tvári a zhlboka sa 
nadýchnuť. 
Ak cítite prúdenie vzduchu v oblasti nosa, znova nastavte / dotiahnite nosovú sponu. 
Ak pociťujete prúdenie vzduchu  okolo okrajov respirátora, premiestnite polohu gumičiek masky, aby 
ste dosiahli lepšie prispôsobenie. 
ak je dýchanie obtiažne alebo ak je maska poškodená či zdeformovaná, okamžite ju vymeňte. 
Dôsledné dodržiavanie týchto pokynov je dôležitým krokom v bezpečnom používaní respirátorov. 

Dodávateľ: Nový Sanat Holding s.r.o. 
   Bystrická 1, 966 81 Žarnovica 

 

Použité materiály: 


