
Popis 
Ochranný respirátor třídy KN95 je ekvivalentem evropské třídy FFP2 (FFP2 filtruje min. 94             
%, KN95 filtruje dokonce min. 95 % částic o velikosti od 0,6 μm). Slouží jako ochrana                
dýchacích cest před aerosoly, prachem, smogem, pylem. Respirátor je bez výdechového           
ventilku, díky tomu chráníte nejen sebe, ale i ostatní. Respirátor je složen ze čtyř vrstev.               
Vnější vrstvy jsou vyrobeny z netkané textilie, vnitřní vrstvy jsou vyrobeny z tzv. foukané              
textilie, která vyniká výbornými filtračními a izolačními vlastnostmi. Vrstva přiléhající k           
obličeji je měkčená, takže je příjemná k pokožce. V horní části je integrován tvarovatelný              
kovový pásek, díky kterému bude respirátor pasovat každému.  
 
Návod na použití, jak správně používat ochranný respirátor  
Věnujte prosím pozornost pokynům pro správné používání této respirační roušky:  

1. Před prvním nasazením si pečlivě umyjte ruce teplou vodou a mýdlem.  
2. Přiložte vrchní část polomasky k obličeji, pak spodní část.  
3. Nad nosem se nachází kovový pásek, který si natvarujte tak, aby maska dobře seděla              

na obličeji a nepropouštěla vzduch kolem krajů. 
4. Po přilnutí respirátoru si upravte elastické popruhy, aby vám respirátor na obličeji            

dobře držel, ale zase příliš netlačil.  
5. Nasazený respirátor musí k obličeji doléhat těsně a zakrýt ústa, nos a bradu.  
6. Doporučujeme nenasazovat polomasku přes vousy, které mohou způsobit netěsnost.  
7. Při používání respirátoru si nesahejte na obličej, oči.  
8. Pro lepší ochranu zvažte použití ochranných brýlí, které zamezí vniknutí škodlivých           

látek přes oční sliznice.  
9. Po použití, návratu domů či do bezpečných prostor m asku sejměte opačným            

způsobem než při nasazování – Pozor, nedotýkejte se filtrační části, s použitým            
respirátorem manipulujte pouze za popruhy. - Doba použití respirátoru je cca 5 - 6              
hodin podle stupně znečištění vzduchu. 

10. Použitý respirátor vložte do plastového obalu či sáčku, vyhoďte do směsného,           
komunálního odpadu. 

11. Po použití respirátoru si pečlivě omyjte ruce teplou vodou a mýdlem.  
 
 
Skladujte v dobře větraném, suchém, prostředí. Udržujte mimo dosah otevřeného ohně,           
znečištění, mimo korozivní a škodlivé plyny. Doporučená skladovací teplota: 0–35 °C,           
vlhkost <85%. Skladovatelnost: 2 roky. 
 

Respirátor je určen k jednorázovému použití. 
 


