EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Výrobce:

Baterie Centrum, s.r.o.
Michalkovická 2031, 710 00 Ostrava
Czech Republic
IČO: 25361848

Prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že níže popsaný osobní ochranný prostředek:
Produkt:

RESPIRÁTOR FFP2

Vlastnosti produktu:
ochranná pomůcka proti čásicím, bakterií a virům.
jedná se o jednorázový výrobek. Jeho použití je v rámci užití
respirátoru FFP2. Filtrační vlastnosti jsou omezeny na dobu
v zasilosti na míře kontaminace okolního prostředí.
Název: RESPIRÁTOR FFP2
(NR: Nelze použít pro více než jednu směnu.)
Model č.: AD-1001
Velikost: 10,8cm x 15cm
Účinnost filtrace částic: >95%
Aplikace: Osobní ochrana, na jedno použití
Harmonizovaná norma: EN149: 2001 + A1: 2009
Platnost produktu: Dle data expirace na obalu
Kvalita splňující normu: EN149: 2001 + A1: 2009 Třída: FFP2 NR , EN 425/2016
Upozornění:
Před použitím zkontrolujte, zda obal a maska nejsou poškozeny. Pokud je poškozen, nepoužívejte jej.
Respirátor použijte co nejdříve po otevření obalu. Doba nošení by neměla přesáhnout 12 hodin.
Nelze prát.
Pokud jsou ve styku respirátoru vousy užitavele, bude docházet k netěsnostem. Nepoužívat v
prostředí kde je snížené procento množství kyslíku.
Návod k použití:
Masku nasaďte na obličej tak, aby došlo k zakrytí nosu a úst. Přizpůsobení masky k obličeji se provádí
pomocí nosní sponky a páru elastických ušních pásků. Po nasazení masky se ujistěte, že stlačená nosní
sponka kopíruje tvar nosu a přitáhněte si spodní konec masky k čelisti, aby došlo k jejímu zakrytí. Pro
správné použití se přesvědčte, že maska kryje celou část obličeje od čelisti po nos.
Podmínky skladování:
Produkt musí být skladován v místnosti s teplotou nižší než 50 °C a relativní vlhkostí nejvýše 80%, dobrým
větráním, bez korozivních plynů, protipožárním, vlhkostním, krysotěsným a hmyzem odolným zařízením a
doba skladování musí být v souladu s platností produktu.
Balení: Zabraňte mechanickému poškození a kontaminaci před použitím uzavřeným způsobem balení ve
sterilních a bezprašných zařízeních.
Místo: Ostrava
Datum: 4.11.2020

Výrobce: Baterie Centrum, s.r.o.
Jednatel: Ing. Tomáš Macek

