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POPIS                   Jednorázová filtrační polomaska KF-AF10 skládaná, nesterilní, s ušními poutky a nosní sponou. Skládá se z 5 vrstev
(Polypropylen/Polyetylentereftalát s polypropylenovou krycí nosní sponou 

NORMA          EN 149:2001 + A1:2009   

NOTIFIKOVANÝ 
ORGÁN

CE0598

BALENÍ 10 ks v krabici

ZÁRUČNÍ DOBA       2 roky 

SKLADOVÁNÍ 
A PŘEPRAVA

Skladujte v suchém a větraném prostředí bez agresivních ply-
nů. Chraňte před ohněm a hořlavinami. Během přepravy by  
měl být produkt chráněn před vlhkostí a utěsněn.

LIKVIDACE

BEZPEČNOSTNÍ 
POŽADAVKY

Je přísně zakázáno masku používat při zasažení plísní,               
poškození obalu nebo po uplynutí doby použitelnosti. Tento  
produkt je nesterilní. Je to jednorázový produkt, nelze jej  
použít opakovaně. Pokud uživatel cítí větší odpor při dýchání 
nebo je rouška znečištěna nebo poškozena, vyměňte ji.
Tento jednorázový produkt není možné prát ani čistit.

VAROVÁNÍ            1. Tato maska označená „NR“ je určena pouze pro jedno   
použití.

2. Tato maska pomáhá chránit před určitými znečišťujícími  
látkami ve formě částic, ale zcela nevylučuje vystavení se 
riziku nákazy nebo infekce.

3. Nepoužívejte na bradku nebo jinak upravené vousy nebo  
za jiných podmínek, které brání dobrému utěsnění mezi  
obličejem a těsnící plochou respirátoru.

4. Tento výrobek nedodává kyslík. Používejte pouze   
v přiměřeně větraných prostorách obsahujících dostatek  
kyslíku pro podporu života.

5. Nepoužívejte, jsou-li koncentrace kontaminujících látek  
bezprostředně nebezpečné pro zdraví nebo život.

6. Nepoužívejte tento výrobek ve výbušném prostředí.
7. Pokud je dýchání obtížné nebo se maska poškodí či zdefor-

muje, okamžitě ji vyměňte.

POUŽITÍ A ÚDRŽBA      Zkontrolujte, zda je obal v dobrém stavu, otevřete jej přímo 
před použitím. Před nasazením polomasky si očistěte ruce   
desinfekcí na bázi alkoholu nebo mýdlem s vodou po dobu  
20s. Zakryjte si nos a ústa. Masku upevněte pomocí elastic-
kých šňůrek kolem uší a nosní modelační sponu si přizpůsobte 
na nos tak, aby maska doléhala na tváři. WHO doporučuje  
vyměnit roušku za novou, jakmile je vlhká. Masku sundávejte 
zezadu, ihned vyhoďte do uzavřeného koše, a pak si očistěte 
ruce dezinfekcí nebo mýdlem s vodou.

SPECIFIKACE

KF-AF10
Jednorázová filtrační polomaska skládaná

 polyetylentereftalát/polyuretan v ušních poutkách a polypropylenový háček.                                                                

  Likvidace s běžným domovním odpadem   


