
Terméktanúsítvány FFP2 hajtogatható maszk 
FFP2 részecskeszűrő arcmaszk - 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Gyártó: 
WENZGHOU LEIKANG MEDICAL TECHNOLOGY CO. LTD 

Room 401, 4th floor, building No.21, No.89 fengfang road, 
Ouhai District, building No.21, 4th floor,  Wenzhou City, 

Zhejiang Province, China 

Uniós importőr: 
GreenSun Germany GmbH 

Max-Planck-Str 36 
61118 Bad Vilbel 

Germany 

Terméknév Részecskeszűrő arcmaszk 
(nem alkalmas orvosi használatra) 

Márka LEIKANG Modell LK-088-1 
Európai szabvány EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR 
Anyag 42,1% PP – nem szőtt szövet 

31,6% PP – »melt-blown« szövet 
26,3% "hot air" pamut 

Tárolási feltételek Hőmérséklet -20°C-tól +30°C-ig 
Páratartalom < 80 % 

A gyártás dátuma Lásd a csomagoláson 
Tételszám (tétel) Lásd a csomagoláson 
Minőségellenőrzés QC03 Alkalmazási 

időszak 2 év 

WENZGHOU LEIKANG MEDICAL TECHNOLOGY CO. LTD 
No.89 Fengfang Road. Economic Development zone, 

Ouhai 
District, building No.21, 4th floor,  Wenzhou City, 

Zhejiang Province China. 

JELLEMZŐK: Összehajtható arcmaszk, univerzális méret. Gumi a fülekre való rögzítéshez, és egy szabályozható drót orrcsipesz az 
optimális illeszkedés érdekében. NR - nem újrafelhasználható. 

MEGJEGYZÉSEK: A maszkot csak a HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ szerint szabad alkalmazni, mivel csak így érhető el a kívánt hatás. A 
maszkot ki kell cserélni, ha a légzés nehézzé válik, ha a maszk megsérült vagy úgy deformálódott, hogy az optimális záródás már 
nem biztosított. A maszk csak a munkahelyen előforduló folyékony és vizes aeroszolok elleni védelemre alkalmas. NR - nem 
újrafelhasználható: a maszkot nem szabad egy műszaknál tovább használni. 

FELSZERELÉSI ÚTMUTATÓ: 
1. Nyissa ki a maszkot a fülre rögzíthető gumik széthúzásával.
2. Helyezze a maszkot az álla alá úgy, hogy a drótkapocs felfelé nézzen. Tűzze a fülgumikat a fülek mögé.
3. Nyomja a drótkapcsot az orrhoz úgy, hogy igazodjon az orr alakjához az optimális illeszkedés és szigetelés érdekében.
4. Ellenőrizze, hogy a maszk megfelelően van-e felszerelve. Fedje le a maszkot mindkét kezével, és lélegezzen ki erőteljesen. Ha az 
orrcsipeszből levegő szivárog, újra szerelje fel (erősebbre kell szorítani). Ha a maszk helyén levegő szivárog, állítsa be a fülgumikat, hogy 
a maszk jobban illeszkedjen az arcformájához. Ismételje meg ezt a folyamatot, amíg a maszk megfelelően nem illeszkedik.
FIGYELMEZTETÉSEK:
1. Az utasítások vagy korlátozások be nem tartása csökkentheti a maszk hatékonyságát, és sérülést vagy akár halált is okozhat.
2. A gondosan kiválasztott maszk elengedhetetlen az egészség védelme érdekében. A maszk használata előtt ellenőrizze a megfelelő 
helyen, hogy a maszk megfelel-e a meghatározott védőhatással való használat követelményeinek.
3. A maszk nem szolgáltat oxigént, így használata a környező légkör függvénye. Csak megfelelően szellőztetett helyiségekben használja. 
Ne használja, ha a környezet oxigéntartalma 17%-nál kevesebb (oxigénhiány). Ne használja a maszkot robbanásveszélyes légkörben.
4. Ez a termék nem véd a gázok és gőzök ellen.
5. A maszkot tilos használni ott, ahol a káros anyagok koncentrációja közvetlen veszélyt jelent az egészségre vagy az életre.
6. Azonnal hagyja el a munkaterületet, ha a) légzési nehézségei vannak, b) szédül vagy fáradtnak érzi magát.
7. A szakáll, az arcszőrzet, a haj és a különleges arcformák befolyásolhatják a maszk hatékonyságát.
8. A maszkot nem szabad megváltoztatni vagy módosítani.
9. A maszk csak egyszeri használatra tervezett. Karbantartásra nincs szükség. Használat után megfelelő módon dobja ki.
10. A maszk egy személy általi használatra tervezett, ellenkező esetben nem zárható ki a mikroorganizmusok, vírusok vagy más 
biológiai anyagok átvitele.
11. A maszkokat használatig a védőcsomagolásban, közvetlen napfénytől védve tárolja.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat a következő weboldalon érhető el: www.futunatura.hu/maszkok-ffp-2
Az egyéni védőfelszerelési rendeletnek való megfelelés megállapításában részt vevő bejelentett szervezet neve, címe, azonosító száma: 
LGAI Techonological Center, S.A. (APPLUS), Campus UAB - Ronda de la Font del Carme, s/n E - 08193 Bellaterra (Barcelona),  0370
A maszkok megfelelnek az egyéni védőeszközökről szóló (EU) 2016/425 rendeletnek és az EN 149:2001 + A1:2009 szabványnak.


