
KASVO- JA HENGITYSSUOJAT

Maahantuonti Intlog Oy. 0400 907097
Huom. Myynti yksityishenkilöille vain verkkokaupasta

FFP2 Hengityssuojain Venttiilillä
FFP2 tason suojain on tarkoitettu ammattilais- ja kuluttajakäyttöön, kun halutaan 
estää/pienentää oman uloshengityksen kautta leviävien partikkelien leviämistä sekä sisään -
että ulos hengitettäessä.
Suojain soveltuu käytettäväksi silloin kun halutaan suojautua ilmassa olevilta epäpuhtauksilta.
FFP2 -tason suojaimet ovat toiseksi korkeinta suojaustasoa
FFP2 -tason hengityssuojaimet suodattavat vähintään 94% ilman epäpuhtauksista. 
FFP2 -tason suojaimet tarjoavat suojaa erilaisia viruksia kuten koronavirusta vastaan.
FFP2 -tason hengityssuojain uloshengitysventtiilillä.
Uloshengitysventtiili ei vaikuta millään tavoin hengityssuojaimen suojaustasoon, vaan lisää 
käyttömukavuutta, sillä uloshengitysilmasta muodostuva kuuma ilma pääsee venttiilin kautta 
pakenemaan, eikä hengityssuojain tunnu niin kuumalta tai kostealta.
Tuotekoodi 102/1

Käyttöohje:
1. Varmista, että suojain on ollut säilytettynä oikein kuivassa ja lialta suojassa
2. Pese kätesi huolellisesti saippualla ennen suojaimen päähän asettamista
3. Aseta suojain sekä suun, että nenän yli ja muotoile nenäkehys oman nenäsi mukaisesti. 

Varmista, että suojaimen ja kasvojen välissä ei ole näkyviä rakoja
4. Vältä koskemasta suojainta käytön aikana. 
5. Poista suojain korva- tai päälenkkien kautta, älä koske itse kasvosuojukseen. 
6. Mikäli kyseessä on kertakäyttöinen henkilösuojain, heitä se välittömästi roskiin
7. Pese kätesi huolellisesti

Pakkaus 20 kpl, laatikko 400 kpl

JY-5232A  FFP2 NR
CE0082
EN149:2001+A1:2009
Tuotekoodi 102/1

Suoraan varastosta



FFP2 (N95, KN 95) Hengityssuojain
FFP2 tason suojain on tarkoitettu ammattilais- ja kuluttajakäyttöön, kun halutaan estää/pienentää                               
oman uloshengityksen kautta leviävien partikkelien leviämistä sekä sisään -että ulos hengitettäessä.

FFP2 (N95, KN95) -tason suojaimet ovat toiseksi korkeinta suojaustasoa

FFP2 -tason hengityssuojaimet suodattavat vähintään 94% ilman epäpuhtauksista. 

FFP/N95/KN95 -tason suojaimet tarjoavat suojaa erilaisia viruksia kuten koronavirusta vastaan.

Tuotekoodi 100

Käyttöohje:

1. Varmista, että suojain on ollut säilytettynä oikein kuivassa ja lialta suojassa

2. Pese kätesi huolellisesti saippualla ennen suojaimen päähän asettamista

3. Aseta suojain sekä suun, että nenän yli ja muotoile nenäkehys oman nenäsi mukaisesti. Varmista,                           
että suojaimen ja kasvojen välissä ei ole näkyviä rakoja

4. Vältä koskemasta suojainta ulkona liikkuessasi. Mikäli sinun pitää esimerkiksi korjata suojaimen                          
asentoa tai raapia nenääsi maskin alla, pese kätesi tai käytä käsidesiä ensin

5. Poista suojain korva- tai päälenkkien kautta, älä koske itse kasvosuojukseen. 

6. Mikäli kyseessä on kertakäyttöinen henkilösuojain, heitä se välittömästi roskiin

7. Pese kätesi huolellisesti
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CE 14683:2005 
Pakkaus 10 KPL, laatikko 1020 kpl
Tuotekoodi 100
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Pakkaus 50 kpl, laatikko 2000 kpl
Tuotekoodi 106

Kertakäyttöinen kasvosuojain/suu-nenäsuojain
Kertakäyttöinen, yleiseen kuluttajakäyttöön suunniteltu kasvo/suu- ja nenäsuojain, kuitukankaasta valmistettu       
3-kerroksinen kirurginen suojamaski pehmeillä ja joustavilla korvalenkeillä varustettuna. 
EN 14683-standardin mukainen bakteerisuodatustehokkuus (BFE)on yli 95%
Sopii käyttäjän kasvomaskiksi, kun halutaan välttää mahdollisen tartunnan leviäminen pisaratartuntana omasta 
uloshengitysilmasta. Suu-nenäsuojain kasvomaskina muistuttaa myös sinua olemaan koskettamatta kasvojasi. 
Kertakäyttöinen kasvosuojain vähentää mahdollisten hengitys- ja yskänpisaroiden leviämistä ympäristöösi.
Bakteerien suodatustehokkuus EN 14683 standardi (BFE) 98%
Suojaustaso Typpi II 
CE -merkitty
Ei roiskesuojattu
Korvien taakse asetettavat kumilenkit
Tuotekoodi:106

Käyttöohje:
1. Varmista, että suojain on ollut säilytettynä oikein kuivassa ja lialta suojassa
2. Pese kätesi huolellisesti saippualla ennen suojaimen päähän asettamista
3. Aseta suojain sekä suun, että nenän yli ja muotoile nenäkehys oman nenäsi mukaisesti.                                      

Varmista, että suojaimen ja kasvojen välissä ei ole näkyviä rakoja
4. Vältä koskemasta suojainta käytön aikana. 
5. Poista suojain korva- tai päälenkkien kautta, älä koske itse kasvosuojukseen. 
6. Mikäli kyseessä on kertakäyttöinen henkilösuojain, heitä se välittömästi roskiin
7. Pese kätesi huolellisesti
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