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PRÍBALOVÝ LETÁK 
 

OCHRANNÁ MASKA KN95 (FFP2) 
 

PODROBNOSTI: Táto ochranná maska FFP2 je klasifikovaná podľa účinnosti filtrácie a 
maximálneho obmedzenia prieniku častíc dovnútra (ekvivalent CE certifikácie: FFP2 - EN 149: 2001 
+ A1: 2009) v súlade s požiadavkami nariadenia EÚ 2016/425 proti pevným a kvapalným časticiam 
so strednou toxicitou, s filtračnou schopnosťou ≥ 95%, únikom do interiéru <8% a prideleným 
ochranným faktorom (FPA): 10. 
UPOZORNENIA: Pred nosením masky je nutné prečítať si tento príbalový leták. Používajte v dobre 
vetraných priestoroch s obsahom kyslíka vyšším ako 19,5%, nie v prítomnosti kontaminovanej 
atmosféry. Maska musí byť bezchybne umiestnená tesne pri tvári, aby sa zaručila očakávaná 
úroveň ochrany. Maska NECHRÁNI užívateľa pred plynom, parami alebo rozpúšťadlami sprejových 
farieb V žiadnom prípade masku neupravujte a nepoužívajte, ak je akokoľvek poškodená. 
NÁVOD NA POUŽITIE:  
1. Umyte si ruky pred založením ako aj skladaním masky. Uchyťte masku s palcom smerujcim k 
vrchnej časti masky.  
2. Položte masku pod bradu, zakryte ústa a nos.  
3. Elastické úchytky umiestnite okolo uší a masku držte rukou v správnej polohe. 4. Nosovú lištu 
pritlačte oboma rukami k nosu, aby ste zaistili dokonalé uchytenie.  
5. Silným výdychom skontrolujte tesnosť masky. Dbajte na to, aby pri výdychu neunikal po obvode 
masky žiadny vzduch do priestoru. Ak je to potrebné, upravte a znova skontrolujte. 
 Táto maska je JEDNORÁZOVÁ a nemôže sa používať dlhšie ako jeden pracovný deň. 

NÁVOD NA SKLADOVANIE A DOPRAVU: Pokiaľ sa produkt nepoužíva, prepravujte ho v pôvodnom 
obale. Skladujte na chladnom a suchom mieste, chránenom pred mrazom a svetlom, v pôvodnom 
obale (-20 ° C / + 30 ° C - HR <80%). Čas použiteľnosti v súlade s vyššie uvedenými podmienkami je 
3 roky od dátumu výroby (číslo šarže). 
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