
Ayarlanabilir elastik bantlar, sıkı oturan bir maske sağlar. Maske otomatik olarak yüzün konturuna
uyum sağlar.
Maske takarken gözlüklerin buğulanması yok
Bu nedenle daha uzun bir süre boyunca cilt tahrişi mümkün değildir - cilt dostu PET malzeme
Değiştirilebilir filtre ve maske gövdesinin çoklu kullanımı
Maske gövdesini geri dönüştürün - PET yeniden kullanılabilir
Kısıtlama olmadan konuş
Eşsiz nefes alma rahatlığı - kolaylıkla nefes alın ve nefes verin
Filtre ıslanmaz ve böylece 8 saat boyunca tam koruyucu etkisini korur.

İsim ve/veya üretici kimliği: Mematec Products GmbH, MC-P088-50-001
CE işareti + üretim kontrol noktası: CE 0161
Üreticinin adı veya markası: Fonna PSA, Sınıf III
Son kullanma tarihi, parti numarası: Maske üzerinde bir etiketle işaretlenmiştir
Sınıflandırma: FMP2
Maske, EN1827: 2009-11 test standardına göre test edilmiştir.
Değiştirilebilir filtreli maske (yalnızca Mematec filtre malzemesi ile maske yasal standardı
karşılar)

Maskenin açıklaması:
Maske, EN 1827: 2009-11, FONNA PPE sınıf 3'e göre partikül filtreli bir yarım maskedir. Kaçak akımları
önlemek ve optimum konforu sağlamak için maskenin geometrisi, yüzün çevresine en uygun şekilde
uyarlanmıştır. Uzunluğu hassas bir şekilde ayarlanabilen 2 elastik lastik bant, maskeyi kafaya sabitler
ve takması rahattır. Elastik bantlar yeterli gerilme mukavemetine sahipse, maske yüzün çevresine
yakın durur. Geniş kenar kıvrımı, maskenin yeterince sızdırmaz olmasını sağlar.

Maske, PET'ten yapılmış bir tabandan ve bir O-ring aracılığıyla sabitlenen değiştirilebilir bir filtreden
oluşur. Değiştirilebilir filtre, bir filtre katmanı ve bir taşıyıcı malzemeden oluşur. Taşıyıcı malzeme
"dokumasız bükümlü yapağı" dan oluşur. Filtre katmanı, dokumasız SMMS (meltblown) malzemeden
oluşur. O-ring, değiştirilebilir filtreyi maske gövdesine sabitler. Burun boşluğundaki yıkanabilir, kapalı
hücreli köpük, maskenin rahatça oturmasını sağlar. Filtre değiştirilebilir. Maske, şu anda geçerli olan
sürümde EN standartlarına tabidir.

Uygulama alanları:
Özellikle enfeksiyon koruması için kullanım içindir. NR (tekrar kullanılamaz); 8 saatlik tek kullanıma
karşılık gelir, 8 saatlik kullanımdan sonra filtre talimatlarda açıklandığı gibi değiştirilmelidir.

Özellikleri:

Etiketleme:

Maskenin tüm parçaları ve maske yapısı "Made in Germany" dir.
Maske patent korumalıdır.
 
Paketleme birimi: PE torba başına 7 maske + maske başına 10 filtre eki
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ÖNEMLİ KULLANIM: 

Bir FMP2 maskesinin tam koruyucu etkisini
geliştirmesi için, bu ekteki kullanım talimatlarına
uygun olarak kullanılmalıdır. Diğer şeylerin yanı sıra,
maskenin yüze doğru oturması ve bağların
hizalanması garanti edilmelidir.
Nefes darlığı veya baş dönmesi durumunda maske
derhal çıkarılmalıdır!

3. Elastik bantları
ayarlayın İhtiyaç
için.
 

1. Lastik bantları
takın Yan ve
elinizle tutun.
 

2. Maskeyi
çenenize koyun ve
elastik bantları
kulaklarınızın
arkasından çekin.

4. Maskenin rahatça
oturduğundan ve
yüzünüzün çevresini
sardığından emin olun.

Dikkat!

Sadece optimum uyum
maskenin tanımlanmış
korumayı sunmasını
sağlar !!!
 

        Üretici firma:  

Mematec Products GmbH
August-Müller-Straße 24
71691 Freiberg am Neckar

info@mematec.com

1. Eski filtreyi çıkarmak
için üstteki tırnağı
kavrayın.
2. Filtreyi maske
gövdesinden çıkarmak
için tırnağı kullanın.
 

3. Üzerine yeni bir filtre
koyun. Maske gövdesi.
Filtre, O-ring tutucu
üzerinde eşit aralıklarla
yerleştirilmelidir.
çekilecek.

4. O-ringi maske gövdesindeki yeni
filtrenin üzerine yerleştirin.
O-ringi braketlerin üzerinden eşit
şekilde çekin.
Filtrenin sıkı olduğundan emin olun.
 

Kontrol:

Filtre değiştirildikten sonra filtrenin sıkılığı kontrol
edilmelidir. Filtre, PET muhafazasının üzerine sıkıca
çekilmelidir!

Maske Gövdesinin Filtre Değişimi Ve Temizliği
 Lifli eritilerek şişirilmiş katman, PET temel gövdesinin

içine monte edilmelidir. Böylece pürüzlü dokulu
spunbond tabakası dışa bakar.
 

2. Maske gövdesini nötr
pH'lı bir sabunla iyice
temizleyin. Ardından
maskeyi tamamen
kurulayın.
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