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Návod na použití
Respirátor je určen pro jednorázové použití, nečistí se. 
Doba použití je závislá na prašné koncentraci na pracovišti a aktivitě uživatele.
Respirátor vyměňte okamžitě, když se vám začne dýchat hůře, nebo když dojde k poškození respirátoru.

Respirátor je určen k ochraně uživatele proti vdechování pevných částic a kapalných aerosolů 
nepřevyšující 20-násobek NPK/PEL (nejvyšší přípustná koncentrace).
Vhodný např. při broušení dřeva, omítky, betonu, cihel, dlaždic ... 

Návod k nasazení respirátoru: 
1.   Otevřete respirátor rozevřením nosní výztuhy.  
2.   Přiložte respirátor k obličeji a přetáhněte gumičky kolem hlavy. 
4.   Upravte polohu respirátoru a dotvarujte nosní výztuhu podle obličeje. 
5.  Prověřte  těsnost  respirátoru prudkým  nadechnutím,  zkontrolujte,  zda  vzduch 
     neproudí mezi respirátorem a obličejem. 

Nedotýkejte se plochy respirátoru.

Balení:  jednotlivě, po 50 ks v krabičce.

  respirátor musí být uchován v suchém a čistém prostředí Skladování a likvidace:
při teplotách -20 až +40°C při max. relativní vlhkosti do 80%. 

Po použití likvidujte v souladu se zákonem o odpadech, pokud nejsou respirátory 
znečištěny nebezpečnými látkami, vyhoďte do komunálního odpadu. 

Certifikace: Nařízení (EU) 2016/425, EN149:2001+A1:2009 

 Center (APPLAUS) - NB 0370 - provedl EU přezkoušení typu (modul B) LGAI, Technological
a vydal certifikát EU přezkoušení typu č. 0370-4238-PPE/B dne 21.8.2020.
 

Před použitím čtěte návod k použití, 
prověřte, zda respirátor není poškozený
a při nasazování respirátoru na obličej postupujte podle návodu. 
Nedodržení pokynů může výrazně snížit účinnost respirátoru 
a zapříčinit vážné poškození zdraví.

! Nepoužívejte !
- v prostředí se sníženým obsahem kyslíku (pod 19,5%)
- pokud cítíte kontaminační látku
- proti plynům a parám
- pokud jsou kontaminační látky v neznámé 
  nebo zdraví nebezpečné koncentraci
- při práci s výbušnými látkami a azbestem

Informace pro uživatele

 


