
Technický list a návod na použití 
 
Filtrační polomaska s ventilkem FFP3 NR 
Model: GM204 
 
Příslušné normy: EN 149:2001 + A1:2009 

Struktura a složení 

Výrobek se skládá z těla masky, těsnicího kroužku, gumičky, spony pro nastavení délky gumičky, 

a výdechového ventilku. Materiál těla masky je polyetyléntereftalátová vpichovaná netkaná textilie a 

polypropylenová roztavená netkaná textilie. Gumička se skládá z 30% spandexu a 70% nylonu. 

Materiál těsnicího kroužku je EVA pěna a netkaná textilie s vpichovanou jehlou z 

polyethylentereftalátu. Materiál výdechového ventilku je ABS a silice. 

 

Zamýšlené použití 

Filtrační polomaska je určena k nošení k ochraně osob před přenosem částicového materiálu. Toto 

je nesterilní produkt na jedno použití. 

 

Čtěte návod k použití 

 

Pokyny k odstranění a likvidaci masky 

1. Chcete-li masku sejmout, pomocí palce a ukazováčku sejměte obě gumičky. 

2. Použitou masku přiměřeně zlikvidujte. 

3. Umyjte nebo vydezinfikujte si ruce. 

 
Struktura a složení 

 
Velikost produktu: 12,6cm x 13cm 
 

Výrobek se skládá z těla masky, těsnicího kroužku, gumičky, spony pro nastavení délky gumičky a 
výdechového ventilku. Materiál těla masky je polyetyléntereftalátová vpichovaná netkaná textilie a 
polypropylenová roztavená netkaná textilie. Gumička se skládá z 30% spandexu a 70% nylonu.  
 
Materiál těsnicího kroužku je EVA pěna a netkaná textilie s vpichovanou jehlou z 
polyethylentereftalátu. Materiál výdechového ventilku je ABS a silice. 
 
Opatření 

1. Před použitím prosím zkontrolujte nasazení filtrační polomasky. 

2. Nepoužívejte na bradku nebo jinak upravené vousy nebo za jiných podmínek, které brání 

dobrému utěsnění mezi obličejem a těsnicí plochou respirátoru. 

3. Tento výrobek nedodává kyslík. Používejte pouze v přiměřeně větraných prostorách obsahujících 
dostatek kyslíku pro podporu života. 
4. Nepoužívejte, jsou-li koncentrace kontaminujících látek bezprostředně nebezpečné pro zdraví 
nebo život. Nepoužívejte tento výrobek ve výbušném prostředí. 
5. Nikdy tuto masku žádným způsobem nezaměňujte. 
6. „NR“ znamená jednorázově použitelný. Tato maska nesmí být použita pro více než jednu směnu. 
Není nutná žádná údržba. Masku zlikvidujte po použití, nebo pokud je poškozena. 
7. Táto maska není vhodná pro děti do 3 let, kvůli jejich slabé vitální kapacite. 
8. Maska musí být skladována a přepravována v původním obalu a chráněna skladovací teplotou a 
vlhkostí podle doporučení výrobce. 
 



INSTRUKCE 
1. Uvolněte sponu pro nastavení gumičky. 
2. Nasaďte spodní gumičku na krk. 
3. Vložte masku do dlaně, nasaďte si masku, nosní část je nahoře a blízko obličeje. 
4. Nasaďte si horní gumičku za hlavu a poté utáhněte nastavovací sponu do pohodlné polohy. 
5. Zakryjte masku oběma rukama a proveďte tlakové a podtlakové zkoušky, 
Pozitivní tlakový test: zakryjte si masku oběma rukama a energicky vydechněte. Pokud vzduch 
přetéká z okraje masky, je nesprávně nasazena a čelenka by měla být přenastavena. 

Negativní tlakový test: Masku zakryjte oběma rukama a intenzivně se nadechněte. Střed 

masky poklesne. Pokud vzduch vystupuje z okraje masky, je nesprávně nasazena. Gumička 

by měla být znovu přenastavena. 

 

Skladování, přeprava, likvidace: 

Skladujte na čistém a suchém místě při teplotě -10 ° C až 35 ° C a relativní vlhkosti ne více než 

80%. Výrobky jsou přepravovány všemi druhy dopravy v souladu s pravidly přepravy zboží 

platnými pro každý druh přepravy. Tento produkt skladujte a přepravujte v původním obalu. 
 


