
BM-002 FFP2 luokan hengityssuojain suojaa terveydelle haitallisilta hiukkasilta hengitysilmassa.
Hengityssuojain torjuu vähintään 95% ilman partikkeleista kooltaan 0.3micronia.
BM-002 Suodatinjärjestelmä koostuu neljästä eri kerroksesta ja suojaa käyttäjää epämiellyttäviltä hajuilta 
sekä terveydelle haitallisilta viruksilta ja bakteereilta. Ei steriili.
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Standardit:
Malli: FFP2 NR ilman venttiiliä korvalenkki kiinnityksellä, Ei steriili.
Suodatuskyky: Yli 95% (täyttää EU standardin FFP2 sekä US N95
Merkinnät: FFP2 NR, CE 1463, EN 149:2001+A1:2009, COVID-19 PPE-R/02.075-V2
Käyttö: NR - NON REUSABLE, kertakäyttöinen hengityssuojain.
Materiaali:
1. 50gsm Spunbond suodatinkangas
2. 40gsm Meltblow kuitukangas
3. 25gsm Spunbond suodatinkangas
4. 25gsm Spunbond suodatinkangas
Venttiili: ei venttiiliä
Säilytys: 2 vuotta
Maskin paino: 4g
Valmistusmaa: Liettua, "Made in EU"

Tilattavissa oleva lisävaruste, 
korvalenkkien kiristyspala

Kätevä 2 kappaleen myyntipakkaus
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Pakkaus: 2kpl/pakkaus. 270 pakkausta per laatikko

Eurolava

Varastointi ja Säilytys. Maski tulee säilöä alkuperäisessä pakkauksessa jotta tuote säilyttää ominaisuutensa.  
Säilytys 2 vuotta valmistuspäivämäärästä -20'C-38'C:n lämpötilassa suhteellisen kosteuden ollessa <80%.
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KÄYTTÖOHJEET

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

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.

4. Varmista, että maskin reunat ovat 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

BRUKSANVISNING

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 tätt
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