
INFORMACIJE ZA KUPCA 

FFP3  NR OBRAZNA RESPIRATORSKA ZAŠČITNA MASKA BREZ VENTILA 
NOVUM NV 2112, bela,  za enkratno uporabo 

NAVODILA 

Izdelek je skladen s: 
EN149:2001+A1:2009 
Uredbo (EU) 2016/425 o osebno varovalni opremi 

Omejitev uporabe 

Izdelek se uporablja samo za zaščito uporabnika pred trdnimi snovmi in tekočimi aerosoli. 
- ne uporabljajte proti hlapnim aerosolom. 
- izbira uporabe temelji na stopnji zaščite izdelka. 

Pred uporabo preverite 

- Zaščitno masko izberite glede na to v kakšnem okolju jo uporabljate. 
- Natančno upoštevajte navodila za uporabo. 

Pravilno nošenje maske 

- Pravilno izbrano masko nosite, kot je prikazano na slikah 1-2-3-4. 
- Tesnost maske preverite, kot je prikazano na sliki 3. 
- Da bi imela maska kar največjo učinkovitost, uporabnik ne bi smel imeti brade, brkov in brazgotine na 
obrazu in glavi. 
   V takih primerih bo maska puščala. 
 

 
 

Uporaba 

- Pred vstopom v delovni prostor še enkrat preglejte masko. Kot na sliki 3, vdihnite in preizkusite 
tesnost. Če pride do    puščanja, si masko ponovno namestite, kot je prikazano na slikah 1-2-3-4. 
- Na območju dela mora biti prisotno vsaj 19,5% kisika. V nasprotnem primeru maske ni mogoče 
uporabiti. 
- Maske ne uporabljajte na mestih, kot so neprodušne cisterne, brezzračni vodnjaki, skladišča in okolja z 
neznanimi polutanti. 
- Maske ne zagotavljajo zaščite pred plinom in paro. 
- Takoj zamenjajte masko, če ko pride do občutne dihalne odpornosti v delovnem okolju. 



- Eno masko uporabite samo v eni delovni izmeni. 
- Ne uporabljajte v eksplozivnih atmosferah. 

Vzdrževanje 

- Maske ne popravljajte, niti ne menjajte njenih delov. 
- Če je maska poškodovana, jo takoj zamenjajte. 
- Maske ne uporabljajte, če ji je pretekel rok uporabe, če pride do dihalne upornosti, ali če je ta 
poškodovana. 
- Masko med uporabo zaščitite pred prahom in umazanijo. 

Opomba 

- Uporabite samo filtre označene z NR, pri delu v eni izmeni. 

Shranjevanje 

- Maske shranjujte po navodilih proizvajalca. 
- Temperatura skladiščenja naj bo med -20 °C in +40 °C. 
- Vlažnost v skladišču je lahko največ 80%. 

 

Ime, naslov in identifikacijska številka priglašenega organa: 
Universal Sertifikasyon Uygunluk Değerlendirme A.Ş. 
Tatlısu Mah. Arif Ay Sk. No:16-3 Umraniye-Istanbul /TURKEY 
Umraniye-Istanbul /TURKEY 

Identifikacijska številka:2163  

Izjavo o skladnosti najdete na: https://www.sanolabor.si/artikel/maska-respirator-ffp3-1  

LOT: 12112020003 
Datum izdelave: 12/11/2020 
Rok uporabnosti: 12/11/2023 
 

 

Uvoznik: Sanolabor, d.d., Leskoškova cesta 4, 1000 Ljubljana, Slovenija  

 


