
Navodila za 
uporabo 

 
Izdelek: Filtracijska (respiratorna) polovična maska tip FFP 2 
Model: SMK-02 (165×106mm) 

 
Primarna struktura: Tridimenzionalna zaščitna maska (prvi sloj 50g netkane tkanine, drugi           
sloj 50g bombaž z vročim zrakom in tretji sloj 60g prepihovalne/zračne tkanine; 4 sloj iz 30g                
netkane tkanine.) 
 
Izvršni standard: EN149:2001+A1:2009 

 

Namen uporabe: 
Maske no namenjene uporabi v industriji za zaščito pred prahom v gradbeništvu, litju kovin,              
kamniti rudi, elektroniki, farmaciji, fizični obdelavi in mletju ter imajo dober učinek zaščite pred              
prašnimi delci (prašno nevihto), meglico in PM2.5. 

 
Navodila za uporabo: 

 

Korak 1: Razprite masko, tako da je kovinska sponka za nos zgoraj. 
Korak 2: Masko namestite preko ust in nosu, elastične trakove namestite/pritrdite za ušesa ter              
jih prilagodite. 
Korak 3: Kovinski nosni del nežno pritisnite na nosno konico, da se ta tesno prilega nosu. 

Korak 4: Z obema rokama pokrijte masko ter si jo prilagodite tako, da se popolnoma prilega                
vašemu celotnemu obrazu. 

 
Shranjevanje: 

● Varni pogoji shranjevanja: Normalne atmosferske temperature do 40℃. 
● Maksimalna relativna vlažnost pod 80%. 

 

Opozorila: 
● Pred uporabo maske, preverite, da dotičen tip maske ustreza vašemu namenu           

uporabe. Uporabnik mora biti pravilno poučen tako o uporabi, namestitvi kot           
rokovanju z masko. 

● Maske so namenjene enkratni uporabi in jih ni možno ponovno uporabiti. 
● Ne uporabljajte, če dlake/lasje (brada, zalizki) preprečujejo maski, da je          

popolnoma zaprta in je zaznano uhajanje.  
● Zavrzite oz. zamenjajte masko, v kolikor se ta poškoduje ali je podvržena            

močnejšemu dihalnemu pritisku.  
● Maske ne uporabljajte pri eksplozivnih plinih, močno onesnaženem okolju, okolju s           

pomanjkanjem kisika, požarnem okolju in pod vodo. 
● Bolniki s srčnimi boleznimi ali drugimi boleznimi naj jo zavržejo ob neprijetnem             

občutku pri nošenju. 
● Maske z oznako »NR« se ne smejo uporabljati več kot eno izmeno. 



● Ta izdelek ne dobavlja kisika. Uporabljajte samo v primerno prezračevanih prostorih, ki            
imajo dovolj kisika za podporo življenju. Tega respiratorja ne uporabljajte kadar je            
koncentracija kisika manjša od 19,5%. 

● Ne uporabljajte v eksplozivnih atmosferah. 

●  Strogo prepovedano je uporabljati izdelek po poškodbi embalaže. 
● Zaradi osebnih razlik so očala lahko meglena, zato bodite bolj pozorni med vožnjo. 
● Ta izdelek je za enkratno uporabo, zato ga tudi s čiščenjem ni mogoče ponovno              

uporabiti. 
● Hranite izven dosega otrok. 

● Pazite, da se med skladiščenjem izogibate visoki temperaturi in vlagi ter hranite na             
čistem mestu. 

 
Pojasnilo o znakih, simbolih: 

 

 

 

Enkratna uporaba 

 

 

Hranite zunaj neposredne sončne svetlobe 

 

 

Najvišja relativna vlažnost pogojev skladiščenja 

 

 

Temperaturno območje pogojev skladiščenja 

 

 

Glejte informacije proizvajalca 

 

  

Oznaka CE in Št. priglašenega organa 


