NAVODILA ZA UPORABO
Naziv: 3MTM AuraTM 9300+ Maska za zaščito pred delci
Značilnosti:
• preizkušene in CE-certificirane po EN 149:2001 + A1:2009
• 3-delni dizajn maske se udobno prilega premikanju obraza
• nova tehnologija filtra za učinkovito zmogljivost filtra pri nizki dihalni odpornosti
• posebna oblika področja nosu se optimalno prilega obliki obraza in izboljša kompatibilnost z
očali in zaščito oči
• olajšano je nadeti masko in pravilno namestitev na obraz
• ventil je posebej prijeten v vročem okolju in/ali pri težkem delu
• udoben občutek nošenja maske na koži zaradi velike, mehke obloge na območju nosu
• higiensko posamezno pakiranje vsake maske preprečuje umazanje maske pred samo
uporabo
• zmanjšana je možnost rošenja očal
• povečano udobje na področju obraza, tilnika in na glavi z varnim občutkom
• barvno označevanje za enostavno prepoznavanje primerne maske : rumena za FFP1, modra
za FFP2 in rdeča za FFP3

Območje uporabe: te maske nudijo učinkovito zaščito dihal pri industrijskih aplikacijah, kjer je
uporabnik izpostavljen trdnim delcem in/ali ne-tekočim delcem.
Material: Materiali, ki se uporabljajo za izdelavo mask serije 3MTM AuraTM 9300+ :
vrvice maske
poliizopren
sponke
jeklo
obloga
poliuretan
nosni lok
aluminij
filter
polipropilen
pokrov ventila
polipropilen
ploščica ventila
poliizopren
Norme in standardi:
Ta izdelek izpolnjuje zahteve novo razširjene evropske norme EN 149:2001 + A1:2009, pol-obrazna
maska za filtracijo delcev. Uporabljajo se lahko samo za zaščito uporabnika pred trdnimi in netekočimi delci.
Oznaka:
R= možnost ponovne uporabe
NR= ni možnosti ponovne uporabe
D= izpolnjuje preizkus shranjevanja praha dolomita

Izdelek ustreza uredbi 2016/425 (direktiva OVO) in ima CE-oznako. Certificiranje po 10. členu, ESpregled tipa in certificiranje po 11. členu, ES-zagotavljanje kakovosti, je bilo izdano od BSI Product
Services, Maylands Avenue, Hemel Hempstead, HP2 4SQ, Zruženo Kraljestvo (0086).
Več informacij in celotno izjavo o skladnosti lahko najdete na spletni strani: www.haberkorn.si ali na
telefonski številki: 02/320-67-10.

