
Ústenka NTF s �ltrem FFP2
Pack 10 ks

Složení: PP, PS 70%, PA 30%
Pro Odbytové družstvo eBIOneta IČ: 28854900

vyrábí: PRONELATEX s.r.o. IČ: 28858956
Cert. CZ19/007 SGS  ISO9001:2008

DOPORUČENO:
K praní používejte prací vak.

NÁVOD:
FFP2 ochrana proti netoxickým a málo , až středné toxickými pevným a kapalným 
aerosolům (např. olejové kapénky) v koncentraci do 12 x PEL / OEL nebo 10 x APF.
Ústenku vyměňte po 2 hodinách nošení za novou. Teplota praní je až 95 ˚C, při nižších 
teplotách lze použít desinfekční přípravky do praní. Materiál ústenky polypropylen, 
polyester a polyamid, snáší chemické čištění. Nebělit. Při praní doporučujeme použít 
prací vak, aby se nezamotaly tkanice. Při šetrném praní lze dosáhnout až 50-ti pracích 
cyklů. Žehlíme do 110 ˚C. Ústenku necháme volně uschnout, případně použijte sušičku 
prádla na nejšetrnější program.

UPOZORNĚNÍ A OMEZENÍ: 
Vždy se ujistěte, že výrobek je: 

• vhodný pro danou aplikaci
• správně nasazen
• nošen po celou dobu expozice
• vyměněn, když je potřeba

Pro optimální ochranu uživatele před určitými kontaminanty obsaženými v ovzduší je 
nezbytně nutný správný výběr ochranného prostředku, proškolení uživatele, dodržování 
pokynů užívání a vhodné skladování produktu. Nedodržení těchto pokynů nebo neod-
borná manipulace s prostředkem na ochranu dýchacích orgánů, během pobytu uživate-
le v kontaminovaném prostředí, může mít nežádoucí účinky na zdraví a vést k vážnému 
onemocnění, trvalé invaliditě nebo smrti. 

1. Před použitím tohoto výrobku konzultujte s hygienikem či bezpečnostním 
technikem, zda vyhovuje vaším potřebám.

2. Tento výrobek nezásobuje kyslíkem. Používejte pouze v přiměřeně větraných
oblastech obsahujících dostatek kyslíku k udrženi života. Neužívejte tento výrobek,
je-li koncentrace kyslíku pod 19 %.

3. Nepoužívejte, pokud koncentrace znečisťujících látek bezprostředně ohrožuje
zdraví či život.

4. Nepoužívejte ve výbušném prostředí.
5. Okamžitě opusťte pracovní plochu a vyhledejte čerstvý vzduch v případě, že 

(a) se dýchaní stává obtížným, nebo (b) se dostaví závratě či jiná nevolnost.
6. Ochranný účinek výrobku mohou snížit vousy nebo vlasy na obličeji či 

určité výrazné rysy obličeje.
7. Výrobek v žádném případě nepozměňujte a neupravujte.




