
GOOD MASK S.R.O..
Balbínova 529/1, Praha 2
120 00, Češka Republika

Bančni podatki:
CZ6020100000002101816155
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Registrska številka. : 09112286
Davčna številka.: CZ09112286
Registracija.: MS Prague, C/331106

+386 30 327 945
informacije@goodmask.si
www.goodmask.si

www.goodmask.si

MADE IN EUROPE

Evropskevisokokakovostne maske

Respirator GOOD MASK GM2 FFP2
NR maska
Navodila za uporabo
Respirator GOOD MASK GM2 FFP2 NR maska
Navodila za uporabo RESPIRATOR GM2 FFP2 NR maske.
Namen maske je zaščita uporabnikovega dihalnega sistema
s filtriranjem vdihanega zraka s skupno učinkovitostjo večjo
od 95%, kar ustreza razredu FFP2. Gre za 5-slojno respirator
masko z naslednjimi plastmi: netkani material za filtriranje
prahu, dvojno elektrostatični taljeni filter, netkana antialergĳska
vata ter koži prĳazen, hipoalergeni netkani material.

Respirator je samo za enkratno uporabo. Notranji sloj, ki
je v stiku z obrazom, je hipoalergen in udoben za nošenje.
Zunanja čelna plast netkanega materiala zagotavlja učinkovitost
filtracĳe proti prašnim delcem. Notranji dve elektrostatični
taljivi filtrirni plasti zagotavljata filtracĳo z učinkovitostjo ≥
95% kot učinkovito zaščito pred virusi, bakterĳami, prahom
in kapljicami.

Respirator je univerzalne velikosti, opremljen je z podaljšano
nosno sponko, katera omogoča dobro zapiranje respiratorja
okoli nosu ter z elastičnimi trakov za pritrditev za ušesi
ali na vrhu glave. Uporabljeni materiali niso strupeni in in
jih je mogoče varno uporabljati v ta namen. Respiratorna
maska ima dodatke - plastičnu kopču koja se koristi za
pričvršćivanje elastičnih vrpci na vrh glave. Plastična kopča
je samo za jednokratnu upotrebu. Nema rezervnih dĳelova
za respirator GM2 FFP2 NR.

Navodila za shranjevanje, uporabo, čiščenje,
vzdrževanje, prilagajanje in razkuževanje
Respirator GM2 FFP2 NR hranite v suhem prostoru pri relativni
vlažnosti do 50%, pri temperaturi med 10°C in 30°C. Zaščitite
respirator pred svetlobo.

Respirator GM2 FFP2 NR je samo za enkratno uporabo. Ima
določen rok uporabnosti 5 let od datuma izdelave, kar je neizbrisno
označeno na samem respiratorju in na embalaži.

Standardna uporaba respiratorja je omejena na eno izmeno (tj.
8 ur). V primeru uporabe respiratorja v mikrobiološko močno
aktivnem okolju (bakterĳe, virusi) se ta čas zaradi kontaminacĳe
delovnega okolja bistveno zmanjša.

Respirator ne zagotavlja zaščite pred plini. Količina kisika v okolju
pri uporabi respiratorja mora biti najmanj 17%. Respirator mora
biti vedno postavljen na gladek (tj. obrit) obraz. Tesnost respiratorja
je bistvenega pomena za njegovo pravilno delovanje. Izdelek
ni odporen proti ognju in ga ne smete uporabljati na območjih
z odprtim ognjem ali na območjih z nevarnostjo eksplozĳe.

CE 1024 - Oznaka CE s številko pooblaščenega organa
(preskusnega laboratorĳskega testiranja), ki je opravil redni letni
inšpekcĳski pregled proizvodnje.
NR - ni za ponovno uporabo - izdelek je namenjen le za enkratno
uporabo.

Druge oznake, ki se uporabljajo na embalaži, so z usklajeni
grafični simboli.

Dajanje v promet je bilo izvedeno v skladu z Uredbo (EU) 2016/425
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o osebni
zaščitni opremi in razveljavitvi Direktive Sveta 89/686/EGS.

Ocenjevanje skladnosti je opravil pooblaščeni organ 1024: VÚBP,
vviRaziskovalni inštitut zavarnostpri delu,Oddelekzapreskušanje
in certificiranje, Jeruzalémská 1283/9, 110 00 Praga 1, tel: 221
015 811, e-pošta: NB1024@vubp-praha.cz, splet: www.vubp.cz

Uporabljeni usklajeni standardi:
EN 149 + A1: 2009 - Zaščita dihal - Filtrirna polmaska za zaščito
preddelci-Zahteve,preskušanjeinoznačevanje.Izjavaoskladnosti
glej www.goodmask.si

Navodila za uporabo

Pred uporabo respiratorja
uporabite razkužilo na
alkoholni osnovi ali si umijte
roke z milom in vodo

Preverite celovitost maske in
njene embalaže

Odprite masko in določite
vrh maske

Masko položite na obraz Primitive elastične trakove
in jih postavite za ušesa

Pritisnite nosno sponko, za
pritrditev in jo prilagodite
obliki nos in preverite ali
maska dobro tesni
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