
CE 0598 

 

Forgalmazó: Globiz International Kft. Debrecen Ipari Park – 4031 Debrecen, Határ út 1/C 

Származási hely: Németország 

 

Termék neve: Szájmaszk, FFP2 NR 

20db /csomag 

Márka: Purism 

Típus: FFP2 

Mérete: 174 x 95 mm 

Rétegek száma: 5 db 

Szabvány: MSZ EN 149:2001+A1:2009, BFE >= 94% 

2016/425 (EU) rendelet 

Tárolási hőmérséklet: -20°C - (+40°C) 

Tárolási páratartalom: max. 80% 

Színe: Fehér 

Pánt anyaga: Gumi 

 

 

 

 

A FFP2 besorolású légzésvédő maszk, amely a műtősmaszkként ismert maszktól pontosabban 

illeszkedik az arcra, ezáltal hatékonyabb védelmet nyújt. A maszk és az arcbőr közötti 

légáramlatot nagyobb hatásfokkal gátolja meg. A kéz higiéné és az arcmaszkok használata 

fontos szerepet játszhat az influenzavírus terjedésének megakadályozásában. Javasoljuk a 

maszkok használatát nagyobb közösségekben, bevásárlóközpontokban, intézményekben, 

minden olyan helyen, ahol sok ember tartózkodik egy légtérben vagy kiemelten fontos a 

higiénia. Nem használható pormaszkként festésénél, csiszolásnál, nem nyújt védelmet a 

különböző gázokkal, gőzökkel szemben. Nem mosható. 

 

 

 A 0.3 mikrométeres részecskék csaknem 94%-át megszűri 

 Egyszer használható 

 Gumis rögzítés 

 Az orrot és a száját egyaránt elfedi 

 Alkalmazkodik az arc formájához 

 Könnyű és kezelhető 

 

Használati útmutató: 

. 

Minden használat előtt ellenőrizni kell a maszkok lejárat dátumát valamint, hogy a védelmi 

szint (FFP2) megfelel-e a felhasználás körülményeinek (használt eszköz és koncentráció). 



Felhasználható a gyártástól számított 3 éven belül, a fent említett tárolási körülmények 

mellett. Gyártás dátuma: lásd a csomagoláson. 

 

Használati korlátok: 

A maszkot jól szellőző helyiségben kell használni, ahol nem lép fel oxigénhiány (> 20%) és 

nincs robbanásveszély. A maszkot megfelelően kell felhelyezni, hogy a várt védelmi szintet 

biztosítsa. A maszkot ne használja, ha az arcszőrzet (szakáll, oldalszakáll) akadályozza a 

maszk felfekvését és szivárgás észlelhető. Az arcot simára kell borotválni, mivel a szakáll, 

illetve egyéb arcszőrzet gátolhatja az arc és az álarc szélének érintkezését! 

 A helyiséget azonnal el kell hagyni, ha a légzés nehézkessé válik és/vagy szédülés, rosszullét 

jelentkezik. A maszkon semmilyen változtatás nem alkalmazható. Amennyiben a maszk 

sérült, ki kell dobni. A használati útmutató be nem tartása a használó egészségét károsíthatja. 

A fél álarcok egyszer használatosak, védelmi idejük előre nem határozható meg, több 

tényező mellett leginkább a munkatér levegőjében lévő légszennyezők koncentrációjának a 

függvénye. 

Mire kell ügyelni a légzésvédő felhelyezésénél? 

Fogjuk kezünkbe a maszkot úgy, hogy a fémcsík a maszk felső részén legyen. A 

gumipántokat lazítsuk meg, és bújtassuk át a kézfejen. 

Egy mozdulattal vegyük fel a maszkot. A gumipántok közül az alsót vezessük nyak körül, a 

felsőt a fülkagyló fölött a fejen. 

Mindkét kezünk mutató és középső ujjával szorítsuk rá a fém pántot az orrnyergünkre úgy, 

hogy szorosan illeszkedjen. 

Ellenőrizzük a felhelyezést: 

 Gyengén szorítva takarjuk le a maszkot mindkét tenyerünkkel. Vegyünk levegőt a 

megszokott módon. A maszk akkor van helyesen az arcunkon, ha a széleken nem 

észlelünk levegő szivárgást. Ha a légzésvédő széleinél a levegő szivárog, simítsa ki a 

pántokat a fej körül! 

 

 

EU Megfelelőségi nyilatkozat letölthető: 

https://globiz.shop/products/PR066B/downloads/PR066B_megfelelőségi_nyilatkozat_hu.pdf 

https://globiz.shop/products/PR066B/downloads/PR066B_megfelelőségi_nyilatkozat_hu.pdf

