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Ochranný respirátor 
 

Objednávkové číslo: F7021 
 

Materiál:   netkaná textilie, melt-blown textilie, bavlna,   
    hypoalergenní 
 
Velikost:   UNI   
 

 

Třívrstvý tvarovaný respirátor FFP2 s ventilkem – ochrana dýchacích orgánů před 
pevnými částicemi a aerosoly nad 0,3 mikrony. Chrání proti bakteriím a plísním, 
pevným a kapalným prachům, kouřům a aerosolům 
Rozměry: 14,5*12,5 cm 
 

Tento osobní ochranný prostředek je ve shodě s požadavky následující 
harmonizované normy: 
EN 149:2001+A1:2009: Ochranné prostředky dýchacích orgánů. Filtrační polomasky k 
ochraně proti částicím. 
 

Certifikace byla provedena notifikovanou osobou č. 2797  
(BSI Group The Netherlands B.V., Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP, 
Amsterdam, Netherlands), číslo certifikátu CE 677434, dne 12. 9. 2019. 

 

Počet kusů v kartonu:  200 ks 
Počet kusů v balení (krabička): 10 ks 
Dílčí balení (polybag):  10 ks 
Hmotnost kartonu:   5 kg 
Rozměr kartonu:   0,060 m3 
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Respirátory třídy FFP2 poskytují střední stupeň ochrany, a to proti zdraví škodlivým prachům, kouřům, 
aerosolům a fibrogenním látkám. Zachycují minimálně 94 % pevných částic, které se nacházejí ve 
vzduchu, a to do velikosti 0,6 μm. Dají se použít například při nástřiku vodou ředitelných barev, při 
práci se sklem a minerálními vlákny, při postřicích pesticidy, při svařování a v neposlední řadě při 
ochraně proti alergenům. Tento OOP je určený pro jednorázové použití, NEPOUŽÍVEJTE OPAKOVANĚ. 
Neperte a nečistěte. Před použitím zkontrolujte, zda není OOP poškozený. OOP nepoužívejte, pokud 
je poškozený nebo pozorujete náznaky poničení nebo natržení. OOP sami neopravujte. Vyhněte se ohni 
a silným zdrojům tepla. 
OOP nemá žádné další součásti nebo díly. Pokud není OOP používán, musí být skladován v suchém a 
dobře větraném prostoru mimo dosah slunečního záření. Při transportu používejte výhradně originální 
balení. Chraňte před vlhkostí a extrémními teplotami. Po použití zničte ekologicky přívětivým 
způsobem. 


