
Základné informácie a návod na použitie k produktu - Respirátor FFP2 

Dovozca: Peritech, s.r.o., Malý Šariš 564, 08001 Malý Šariš 
Norma: EN 149:2001+A1:2009 
Prehlásenie o zhode: dostupné na stiahnutie pri produkte na www.peritech.sk 
Návod na použitie: 

 Postupujte podľa obrázkov : 

 

1) Uchopte masku do ruky a cez nosovú sponu obleč dopredu upínacie pásky a masku prilož na nos a 

ústa,  

2) pretiahnite upínacie pásky cez hlavu - najskôr spodné na krk  

3) a potom horný na tylo hlavy,  

4) opatrne vytvarujte nosovú sponu tak, aby priľahla tesne k nosu a prispôsob masku tak, aby si 

dosiahol dobrý posadenie tesniace línie na tvári,  

5) otestuj tesnosť vydýchnutím vzduchu cez masku. Ak vzduch prechádza okolo nosovej spony alebo 

inokade, musí byť táto netesnosť odstránená ešte pred vstupom do zamorenej oblasti.  

 

Celková účinnosť filtrácie: ≥95% Tento výrobok neposkytuje ochranu proti plynom alebo pri 

nedostatku kyslíka v ovzduší! Užívať respirátor možno iba v dobre vetraných priestoroch s 

dostatočným obsahom kyslíka v ovzduší (> 19 obj.%). Respirátor nemožno použiť v prípade ak 

koncentrácia nebezpečných alebo toxických látok je neznáma alebo životu nebezpečná. Respirátor 

musí byť vymenený, ak je poškodený, zdeformovaný alebo dýchacie odpor prekročí pohodovú 

úroveň. Opustite pracovnú oblasť ihneď, ak sa u vás vyskytnú nejaké ťažkosti v dýchaní, závrat alebo 

spozorujete iné významné nepohodlie. Respirátor uchovávajte na suchom a chladnom (nie 

mrazivom) mieste. Použitý respirátor likvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Použitie respirátora 

vo výbušnom prostredí nie je dovolené. Fúzy alebo vlasy zasahujúce do tesniacej línie respirátora 

môžu mať významný vplyv na netesnosť respirátora.  

 

VÝZNAM PIKTOGRAMOV / SYMBOLOV: a Overte v užívateľskej príručke. b Rozsah teplôt skladovania. 

c Maximálna úroveň relatívnej vlhkosti pri skladovaní. d Lehota použiteľnosti: min.12 mesiacov od 

dátumu uvedeného na výrobku. e NR: táto maska sa môže používať maximálne jednu zmenu 

(maximálne 8 hodín). Jednorazový výrobok, nesmie sa používa viackrát. f D: táto maska úspešne 

prešla nepovinnými skúškami upchávania dolomitovým prachom pre slobodnejšie a komfortnejšie 

dýchanie.  


