Návod k použití
1. Rozevřete polomasku.
2. Nasaďte polomasku připevněním na obličej
pomocí úchytů za obě uši.
3. Přitlačte nosní svorku tak, aby zabraňovala
proudění vzduchu.

Složení:
50% netkaná textilie, 20% melt-blown, 30%
foukaná netkaná textilie
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Rozsah použití:
Možno použít v různých prostředích. V mlžném a
prašném prostředí,
za špatného počasí, když padá sníh a dále na
staveništi.

Upozornění:
1. Před použitím ověřte, že je polomaska v pořádku a použitelná pro daný účel.
2. Polomaska je jednorázová.
3. Používání polomasky přes vousy či vlasy, může způsobit úniky. Pokud je polomaska nasazena přes vousy
či vlasy, nebude pravděpodobně dosaženo stanovené těsnosti.
4. Polomasku zlikvidujte a vyměňte, pokud dojde k jejímu poškození, nebo vyššímu dýchacímu odporu.
5. Nepoužívejte polomasku v silně znečištěném prostředí (včetně rizika výskytu výbušných plynů), prostředí s
nedostatkem kyslíku, v požárním prostředí a při práci pod vodou.
6. Pacienti se srdečním, nebo jiným onemocněním (převážně respiračním), u kterých je nošení polomasky
nekomfortní, by ji měli zlikvidovat a dále ji nepoužívat.
7. Masky označené „NR“ se nesmí používat pro více než jednu směnu.
8. Tento produkt nedodává kyslík. Používejte pouze v dostatečně větraných prostorech obsahujících
dostatečný kyslík. Nepoužívejte polomasku, pokud je koncentrace kyslíku nižší než 19,5%.
9. Nepoužívejte v prostoru s hrozícím nebezpečím exploze.
10. Je přísně zakázáno používat polomasku po poškození obalu.

Aplikace:
1. Ruce a obličej by měly být před aplikací polomasky čisté.
2. Polomasku upevněte za uši po obou stranách obličeje.
3. Upravte nosní sponu stlačením tak, aby kopírovala kořen nosu.
4. Upravte polomasku tak, aby zakrývala nos a ústa.

Skladování:
V suchém prostředí s teplotou mezi -20 ℃ až + 60 ℃. Prostředí nesmí obsahovat korozivní plyny a místnost musí
být dobře větrána v relativní vlhkosti nepřesahující více jak 80% RH.
Chraňte před slunečním světlem.
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