Het grijze materiaal in het gelaatsmasker is Healfiber® biomassa-grafeen van de
Shengquan Group. Biomassa-grafeen is een nieuw werkzaam koolstofmateriaal,
dat uit enkel- en meerlaags grafeen bestaat, dat wordt gemaakt door de katalytische carbonisatie van maïscellulose op hoge temperatuur.
INSTRUCTIE EN INFORMATIE
1. Door de instructies en gebruiksbeperkingen niet na te leven kan de werking

van dit partikelfilterende halfmasker sterk worden verslechterd, wat ziekte,
verwonding of zelfs de dood tot gevolg kan hebben.
2. Het is absoluut noodzakelijk om een goed passend masker te kiezen. Voor

gebruik op de werkplek moet de drager van het masker door de werkgever
worden geïnstrueerd over het correcte gebruik van het masker overeenkomstig de veiligheids- en gezondheidsstandaards.
3. Dit partikelfilterende halfmasker levert geen zuurstof. Uitsluitend gebruiken

in voldoende geventileerde omgevingen die ook voldoende zuurstof bevatten
om gezond te kunnen overleven.
4. Gooi dit masker weg en vervang het door een nieuw masker, indien:

a) een overmatige verstopping van het partikelfilterende halfmasker problemen bij het ademhalen veroorzaakt.
b) het partikelfilterende halfmasker beschadigd is.
5. Doe het masker af als u duizelig wordt en als u irritaties of andere problemen

ervaart.
6. Bewaar het partikelfilterende halfmasker schoon en droog volgens aanwij-

4. Stel de neusklem met twee handen in en maak een passende bocht naar

binnen toe. Verschuif dan de oorbandjes, om de juiste afscherming van het
gezicht te waarborgen.
5. Controle van de pasvorm:

c) Om de pasvorm van het partikelfilterende halfmasker zonder uitademventiel te controleren, houdt u beide handen voor het masker en ademt
u diep in.
d) Als er rond de neus een luchtstroom te voelen is, stelt u de neusklem opnieuw in of maakt u deze steviger vast.
e) Als er een luchtstroom te voelen is rond de randen van het masker, dan
plaatst u het partikelfilterende halfmasker of de oorbandjes opnieuw, om
voor een betere pasvorm te zorgen.
6. Het masker afzetten: Zorg ervoor dat de buitenkant van het masker niet met

d) Contaminaties of de concentraties daarvan zijn onbekend of onmiddellijk levensgevaarlijk of gevaarlijk voor de gezondheid.
e) Voor zandstralen, spuiten en asbest.
f) Bij explosiegevaar.
2. Dit masker niet veranderen of oneigenlijk gebruiken.
3. Gebruik om te voldoen aan de vereisten voor afdichting het partikelfilte-

rende halfmasker niet met gezichtsbeharing of andere obstakels die een
goede afdichting mogelijk verhinderen.
4. Het masker moet voor ieder gebruik optisch gecontroleerd worden en

mag geen zichtbare schade vertonen.
5. Dit masker beschermt voor bepaalde partikelvertonreiniging, maar voor-

komt niet het risico op of de besmetting met ziektes of infecties. Verkeerd
gebruik kan ziekte of de dood tot gevolg hebben.

de handen wordt aangeraakt. Het masker moet worden afgezet door de oorbandjes los te doen en het masker aan de binnenkant vast te pakken.

6. Dit met “NR” gekenmerkte partikelfilterende halfmasker mag niet langer

Vervang het masker direct, als het ademen moeilijk wordt of als het masker
beschadigd of uit vorm geraakt is.
Vervang het masker, als het niet lukt om een correcte afdekking van het
gezicht te bereiken.
Het zorgvuldig opvolgen van deze instructies is belangrijk voor het veilige
gebruik van het masker.

7. Dit partikelfilterende halfmasker is niet geschikt voor gebruikers met

Masker opzetten ...

... Afzetten

dan één dienst worden gedragen.
beschadigde oren.
8. Aanbevolen gebruiksduur: Tussen 4 en 8 uur.
9. Houd rekening met DGUV 112-190.
10. Bij gebruik in de industrie de bedrijfsarts raadplegen.

VERWIJDERING
1. Het masker moet bij het restafval worden gedeponeerd.

zing van de fabrikant (zie pictogrammen).

2. Gecontamineerde maskers (bijv. met tuberculose of Covid) moeten vol-

HET MASKER OP- EN AFZETTEN

gens de betreffende hygiënische voorschriften worden verwijderd.

1. Leg het masker over uw gezicht en druk de neusklem rond de neus, om voor

een dichte pasvorm te zorgen.
2. Houd het partikelfilterende halfmasker over neus en mond en plaats de elas-

tische bandjes om uw oren.
3. Als de bandjes te lang zijn om het masker goed te laten passen, dan kunnen

de bandjes door het inrijgen van het meegeleverde kunststof buisjes worden
ingekort.

GEBRUIKSLIMIETEN
1. Gebruik het masker niet in de volgende situaties en betreedt de betreffende

omgevingen niet:
a) De atmosfeer bevat minder dan 19,5% zuurstof.
b) Als u verontreiniging ruikt of proeft.
c) Ter bescherming tegen gassen en dampen.

Temperatuurspectrum bij opslag: Van
-20°C tot + 30°C

Hoogste relatieve
luchtvochtigheid bij
opslag: <80%

Houdbaar tot:
3 jaar vanaf de
productiedatum
U vindt de productiedatum op het etiket

Zie instructie en
informatie van de
fabrikant

USA

Bedrijf: SQ Medical Supplies Inc.
Adres: 1001 S Lawson St, City of Industry, CA 91748 Verendigde Staten van Amerika
Contactpersoon: Fred Bai Hotline klantenservice: 1-888-912-8168
E-mail: info@sqmedicalsupplies.com

DUITSLAND

Bedrijf: SQ Deutschland GmbH
Adres: Gutenbergstraße 6, 34466 Wolfhagen / Duitsland
E-mail: masken@sq-deutschland.com Hotline klantenservice: +49 (0)5692 99707-0

SPANJE

Bedrijf: SQ Insertec Europe, S. L.
Adres: C/ La Bureba 2, 09007 Burgos, Spanje
Contactpersoon: Shuli Shen Hotline klantenservice: (+34)947 07 6153

POLEN

Bedrijf: SQ Polska Sp. Zo.0o.
Adres: ul. Stoneczna 43, 32-050 Skawina, Polen
Contactpersoon: Wojciech Milc Hotline klantenservice: 0048 (12) 256-04-26

RUSLAND

Bedrijf: The Scientific And Technical Center Of Industrial Technologies LLC
Adres: B. Sampsonievsky Pr., D.45, Lit. A, 194044, St. Petersburg, Rusland
Contactpersoon: Mikhail Lavrentyev
Hotline klantenservice: +7 (812) 401-69-00, +7 (812) 647-92-00

BRAZILIË

Bedrijf: SQ do Brasil Comercialização de Produtos Quimicos Ltd.
Adres: Rua Fiação da Saúde, 145 Conjunto 48, São Paulo-SP, Brazilië
Contactpersoon: Daniel Vidal Hotline klantenservice: +55-11-974604748

INDIA

DIN EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR
De EU-conformiteitsverklaring kan worden gedownload op de volgende
website: http://e.shengquan.com, www.sq-deutschland.com/masken.html

De partikelfilterende halfmaskers voldoen aan de vereisten uit verordening 2016/425 van de Europese Unie en zijn voorzien van een
bijbehorend CE-kenmerk. Ze zijn getest volgens DIN EN 149:2001 +
AI1:2009 FFP2 NR. CE-certificeringsinstantie: CCQS Certification Services Limited, Block 1, Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin
Road, Blanchardstown, Dublin15, D15 AKK1, Ierland (NB 2834).

DIN EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR

Art.-nr. SNN70369B

INSTRUCTIE EN INFORMATIE

[Producent]: Shandong Shengquan New Materials Co., Ltd.
[Adres]: Diaozhen Industrial Development Zone, Zhangqiu district van
Jinan, Shandong, China
[Hotline klantenservice]: 0086-400-777-8118

Bedrijf: SQ Enterprises Private Limited
Adres: No. 6/60-2, Sylvan Gardens, G. N. Mills Post, Coimbatore-641 029, India
Contactpersoon: Regith Gopinath Hotline klantenservice: +91-9789185555

[E-mail]: sq.ppe@shengquan.com

AUSTRALIË

[Importeur]: SQ Deutschland GmbH

Bedrijf: HIGH-TECH PTY LTD
Adres: U109, 7 Hoyle Ave, Castle Hill, NSW 2154 Australië
Contactpersoon: Elaine Meng Hotline klantenservice: +61 481265768

FFP2 PARTIKELFILTEREND
HALFMASKER

[Webseite]: www.shengquan.com

Gutenbergstraße 6, 34466 Wolfhagen / Duitsland
www.sq-deutschland.com

Lees deze instructie voor gebruik zorgvuldig door.

