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MASCHERA PROTETTIVA MELTBLOWN
MELTBLOWN PROTECTIVE MASK
SCHMELZGEBLASENES SCHUTZMASKE
MASCARILLA PROTECTORA MELTBLOWN
MASQUE PROTECTEUR MELTBLOWN

CONFORTEVOLE LAMINAZIONE
COMFORTABLE LAMINATION
KOMFORTABLE LAMINATION

LAMINACIÓN CÓMODA
LAMINATION CONFORTABLE

FILTRAZIONE AD ALTA EFFICIENZA
HIGH EFFICIENCY FILTRATION
HOCHEFFIZIENZ FILTRATION

FILTRACIÓN DE ALTA EFICIENCIA
FILTRATION HAUTE EFFICACITÉ

SALUTARE RESPIRAZIONE
HEALTHY BREATHING

GESUNDES ATMEN
RESPIRACION SALUDABLE
UNE RESPIRATION SAINE

5 STRATI DI PROTEZIONE
5 LAYER OF PROTECTION

5 SCHUTZSCHICHTEN
5 CAPAS DE PROTECCIÓN

5 COUCHES DE PROTECTION

10

MASQUE DE PROTECTION
- Plus Confortable à porter
- Faible résistance respiratoire
- Haute efficaté de filtration  

MASQUE FFP2 MASQUE

masque sans assistance.

FFP2 HENGITYSSUOJAIN

Miellyttävämpi käyttää
Matala hengitysvastus
Korkea bakteerien suodatuskyky

HENGITYSSUOJAIN

1. Muodosta nenälle sopiva muoto taivuttamalla nenäkiinnikettä. 
Pidä suojainta kämmenellä niin että kiinnitysnauhat roikkuvat 
alaspäin.

4. Varmista, että maskin reunat on kauttaaltaan tiiviisti 
kasvoissa kiinni. Mikäli tunnet ilmavirran nenänpielessä 
tai leuan alla, suojain vuotaa. Asettele suojain paremmin
kasvoillesi ja kokeile uudelleen. Älä aloita suojaimen 
käyttöä, jos et saa suojainta tiivistymään

Maahantuoja:
Huippu Group Oy
Laakeritie 7, 90620 Oulu
Mob. +358 40 841 9907
service@huippustore.fi
www.huippustore.fi

Alle 2-vuotiaat lapset tai henkilöt, joilla on hengitysvaikeuksia, tajuttomuus, 
liikuntakyvyttömyys tai muuten kykenemätön poistamaan naamaria ilman apua, 
eivät saa käyttää suojainta.

Mikäli maski vahingoittuu, kastuu tai likaantuu tulee se vaihtaa uuteen 

Älä käytä suojainta uudelleen, suosittelemme, maksimissaan 8 tunnin 
yhtäjaksoista käyttö suojaimelle Älä pese, desinfioi tai kuumenna suojainta. 
Henkilöt allergisia Polypropyleenille eivät saa käyttää tätä maskia

Huomio

Tuotetta ei tule käyttää ympäristössä, joissa on haitallisia kaasuja tai
 höyryjä tai hapen puutetta eikä veden alla.
Älä käytä avoliekin läheisyydessä (kuten hitsauksen jne.
aikana.)
Hengityssuojaimen käyttö ei poista tartuntariskiä
Tuotteen käytön laiminlyönti voi johtaa sairastumiseen.
Käytä tuote kahden vuoden sisällä valmistus päivämäärästä
Älä käytä, jos pakkaus vaurioitunut.

Tarkista hengityssuojaimen ulkonäkö ennen käyttöä. Älä käytä sitä,
jos huomaat, vaurioita, öljytahroja tai hajuja.
Jos koet hengenahdistusta, huimausta tai muuta epämukavuutta, poistu
saastuneelta alueelta välittömästi.
Vaihda hengityssuojain heti uuteen, jos sinusta tuntuu, että hengittäminen
on vaikeaa.

SÄILYTYS
Varastoitava asianmukaisesti saastuneiden alueiden ulkopuolella.
Vältä mekaanista rasitusta, kosteutta, korkeaa lämpötilaa, auringonpaistetta,
ja kosketusta syövyttävien kemikaalien kanssa.
Säilytys -20-38 C:n lämpötilassa suhteellisen kosteuden ollessa <80%.

2. Ota kiinni lenkeistä ja vedä ne korvien taakse siten, että 
molemmat lenkit ovat kireällä

3. Aseta suojain nenän ja suun päälle. Yläosa nenän juureen ja
muotoile maski nenäsi mukaisesti käyttäen molempia käsiä




