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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

- Haute efficaté de filtration  

FFP2 HENGITYSSUOJAIN

HENGITYSSUOJAIN

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

Huomio

ANDNINGSSKYDD
- Bekvämare att användas
- Lågt andningsmotstånd
- Hög bakteriefiltreringskapacitet

1. Böj näsklämman så att den passar din näsa. Håll i 
andningsskyddet med handflatan så att remmarna 
hänger neråt.

2. Ta tag i öglorna och dra dem bakom öronen så att 
båda öglorna är spända.

3.  Placera skyddet över näsan och munnen. Toppa 
näsbotten och forma masken efter näsan med båda 
händerna.

4. Se till att maskens kanter sitter ordentligt fast i 
ansiktet. Om du känner luftflöde i näsborrarna eller 
under hakan läcker skölden. Placera masken bättre
på ditt ansikte och försök igen. Använd inte skyddet om 
du inte får skyddet tät

FFP2 ANDNINGSSKYDD

OBSERVERA

Barn under 2 år eller personer med andningssvårigheter, medvetslöshet, orörlig eller 
rörelsehämmad och är oförmögen att ta själv bort masken utan hjälp bör inte bära 
skyddet.

Om masken är skadad, blir våt eller smutsig måste den bytas ut

Återanvänd inte skyddet, vi rekommenderar maximalt 8 timmars kontinuerlig 
användning för skyddet. Tvätta, desinficera eller värm inte skyddet. Personer som är 
allergiska mot polypropen bör inte bära denna mask 

Produkten skall inte användas i miljöer med skadliga gaser, ångor eller var det är 
syrebrist och inte i undervattensmiljöer.
Använd inte nära öppna lågor (som t.ex. under svetsning etc.)

Användning av andningsskyddet eliminerar inte infektionsrisken.
Underlåtenhet att använda produkten kan leda till sjukdom.
Använd produkten inom två år från tillverkningsdatumet
Använd inte om förpackningen är skadad.

Kontrollera andningsskyddets utseende före användning. 
Använd inte masken om du märker några skador, oljefläckar eller lukt.
Om du upplever andfåddhet, yrsel eller annat obehag, gå ut omedelbart från det 
förorenade området.
Byt ut andningsskyddet omedelbart om du har svårt att andas.

LAGRING:

Bör förvaras i vederbörlig ordning utanför förorenade områden.
Undvik mekanisk påfrestning, fuktighet, hög temperatur, solljus,
och kontakt med frätande kemikalier.
Förvaring vid -20-38 ° C med relativ luftfuktighet <80%.

Importör:




