Maseczka ochronna jednorazowa 400 sztuk trójwarstwowa (1,90 zł + VAT 23%)
DARLOG Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Pokrzywno 16A
Poznań
tel. 530 391 286

Kod produktu: 557310-400

Maseczka ochronna jednorazowa 50 sztuk w opakowaniu - trójwarstwowa
Jednorazowa maska na twarz, trójwarstwowa. Opakowanie zawiera 50 sztuk.
wymiary w mm: uniwersalny 175x95

Cena:

Przy zamówieniach pow. 400 szt. transport gratis

1000,00 zł
760,00 zł

Maseczka ochronna jednorazowa zgodna normą EN 149 ; Specyfikacja Techniczna dla
dziennych masek ochronnych GB/T 32610-2016

934,80 zł brutto

Zobacz więcej

Cechy produktu:
- ochrona przed rozpryskami
- ochrona przed pyłem
- ochrona przed zapachem
Data produkcji: wewnątrz opakowania
UWAGA:
- Produkt jednorazowy, nie używać ponownie, nie prać, nie prasować
- Przechowywać w chłodnym i czystym miejscu
- Nie zaleca się stosować jeśli zakłócona jest cyrkulacja powietrza i użytkownik nie może swobodnie
oddychać, nie zaleca się stosowania podczas snu
- Nie stosować do użytku przez dzieci poniżej 3 roku życia ze względu na ich płytszy oddech,
dodatkowo maseczka może powodować chęć dotykania, ściagania jej, co potęguje ryzyko zarażenia.
Nie spełnia swojej funkcji.
- Zwracać uwagę na używanie maski od odpowiedniej strony, unikać nakładania maski odwrotnie niż w
instrukcji, gdyż znacząco zmniejsza to jej działanie ochronne
- Jeśli maska jest nieznacznie za duża lub lużna, należy skrócić paski mocujące za uszami poprzez
zawiązanie supłów. Poprawi to efekt ochronny
- Nie używać jeśli opakowanie było uszkodzone
- Produkt przeznaczony dla osób dorosłych
Specyfikacja:
- rozmiar: onesize
- zastosowane normy: EN 149 i Specyfikacja Techniczna dla dziennych masek ochronnych
GB/T 32610-2016
- materiał główny: włóknina
- zakres zastosowania: może być noszona przez wszelkiego rodzaju personel podczas nieinwazyjnych
działań, zakrywając usta, nos i szczękę użytkownika, celem zapewnienia fizycznej bariery
zapobiegającej bezpośredniej penetracji patogenów, mikroorganizmów, cząstek itp.
- czas przydatności do użycia: 2 lata
Maseczka nie jest produktem medycznym, przeznaczona dla osób, które nie wykonują zawodów
medycznych oraz nie potwierdzono u nich aktywnego zakażenia Covid-19
Maseczki stanowią wyrób niemedyczny, przeznaczony do ochrony osobistej, jako wsparcie
bezpieczeństwa. Stosowanie maseczki ochronnej zmniejsza ryzyko rozprzestrzeniania
wirusa i zwiększa bezpieczeństwo innych.

Specyfikacja
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