MARTCARE® 2021 JEDNORAZOWA MASKA

ZAWÓR FFP2

KOD PRODUKTU: BEH120-001-A00

SPECYFIKACJA
TECHNICZNA
MARTCARE® RANGE

FFP2V TO TRADYCYJNIE ZAPROJEKTOWANA MASKA Z ZAWOREM DO DROBNYCH
NIETOKSYCZNYCH PYŁÓW, WŁÓKN I MGIEŁ

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA
Maskę należy założyć zgodnie z dostarczoną instrukcją
Należy zadbać o to, aby wybrać właściwy typ maski do
pracy, która ma być wykonana
W razie wątpliwości co do rodzaju wymaganej maski należy
zasięgnąć profesjonalnej porady

MATERIAŁY
Włókna sztuczne C / W Aluminiowy nosek i gumowe paski Zawór
wydechowy z polistyrenu C / W gumowa membrana (jeśli
dotyczy)

WYMIARY MASKI
Wysokość: 131mm
Szerokość: 65mm

WYDAJNOŚĆ

Długość: 210mm

Oferuje przypisany współczynnik ochrony wynoszący 10 x
NDS dla drobnych pyłów, włókien, dymów i mgieł

Waga: 23g (Około)

OGRANICZENIA UŻYTKOWANIA
Ochrona będzie oferowana, gdy maska jest prawidłowo dopasowana

WYMIARY ZEWNĘTRZNEGO OPAKOWANIA
Ilość: 100 (10 x pudełek po 10 masek)

W takim przypadku należy opuścić strefę zagrożenia, zdjąć
maskę i zasięgnąć porady lekarza

Wysokość: 2115mm
Szerokość: 272mm

Używaj tylko w dobrze wentylowanych miejscach, w których nie
ma niedoboru tlenu i nie zawiera atmosfery wybuchowej

Długość: 660mm
Waga: 2.75Kg (Około)

Maskę należy wyrzucić i wymienić, jeśli:
a.) Usunięto podczas przebywania w zanieczyszczonym obszarze,
b.) Występują trudności w oddychaniu spowodowane zatkaniem
c.) Maska ulega uszkodzeniu

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Nie dotyczy - produkt jednorazowego użytku
Przechowywać maski z dala od bezpośredniego światła
słonecznego, z dala od chemikaliów i w suchej atmosferze
OŚWIADCZENIE: Informacje zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej były
prawidłowe w dniu wydania. Informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia
w ramach ciągłego doskonalenia i rozwoju produktu. Wyślij e-mail na adres
technical@jspsafety.com, jeśli chcesz, aby pewne informacje były aktualne.

MANUFACTURING FOR SAFETY
WWW.JSPSAFETY.COM

Maska w kontakcie ze skórą może powodować reakcje
alergiczne u podatnych osób

Ta maska nie jest przeznaczona do noszenia przez osoby z
włosami na twarzy lub innymi cechami twarzy, które mogą
wpływać na działanie uszczelnienia

ZGODNOŚĆ
Spełnia wymagania FFP2 normy EN149: 2001 + A1: 2009
Numer certyfikatu UE 701950, wydany przez BSi
Product Certification

POLSKA@JSP.CO.UK
TEL: +48 71 339 72 92/93
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