Szary materiał włókninowy w masce to grafen z biomasy Healfiber® wyprodukowany przez Shengquan Group. Grafen z biomasy jest nowym, funkcjonalnym
włóknem węglowym, które zawiera jedno- i wielowarstwowy grafen produkowany w procesie katalitycznej karbonizacji wysokotemperaturowej z celulozy pochodzącej z kolby kukurydzy.
INSTRUKCJA I INFORMACJE
1. Nieprzestrzeganie wszystkich instrukcji i ograniczeń może znacznie zmniej-

szyć skuteczność półmaski przeciwpyłowej oraz doprowadzić do choroby,
obrażeń, a nawet śmierci.
2. Należy bezwzględnie dobrać maskę tak, aby była odpowiednio dopasowana.

Przed użyciem w miejscu pracy użytkownik maski musi zostać przeszkolony
przez swojego pracodawcę w zakresie właściwego stosowania maski zgodnie
z obowiązującymi standardami bezpieczeństwa i higieny pracy.
3. Ta maska przeciwpyłowa nie jest wyposażona w system doprowadzenia po-

wietrza. Stosować tylko w odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach, w
których ilość tlenu jest wystarczająca do podtrzymania życia.
4. Maskę należy wyrzucić i użyć nowej w przypadku, gdy:

a) nadmierne zatkanie maski przeciwpyłowej prowadzi do trudności w oddychaniu.
b) maska przeciwpyłowa jest uszkodzona.
5. Półmaskę należy zdjąć, jeśli wystąpią zawroty głowy, podrażnienia lub inne

uciążliwości.

4. Ustaw obiema rękami klips nosowy i uformuj do wewnątrz łuk pasujący do

c) W celu przetestowania prawidłowego umiejscowienia półmaski przeciwpyłowej bez zaworu wydechowego przytrzymaj obie dłonie na masce i nabierz głęboko powietrza.
d) Jeśli w obrębie nosa wyczuwalny jest strumień powietrza, ponownie ustaw
klips nosowy lub dociągnij go mocniej.
e) Jeśli na brzegach maski wyczuwalny jest strumień powietrza, zmień pozycję
półmaski przeciwpyłowej lub tasiemek zausznych tak, aby uzyskać lepsze
dopasowanie.
6. Zdejmowanie maski: Nie dotykaj dłońmi zewnętrznej strony maski. Zdejmuj

maskę poprzez usunięcie tasiemek zausznych i złapanie za wewnętrzną stronę.
Wymień maskę niezwłocznie, gdy oddychanie jest utrudnione lub gdy maska jest uszkodzona lub rozerwana.
Wymień maskę niezwłocznie, gdy w żaden sposób nie jest możliwe uzyskanie prawidłowego zasłonięcia twarzy.
Skrupulatne przestrzeganie niniejszych instrukcji jest ważnym krokiem do
bezpiecznego użytkowania maski.
Zakładanie maski …

... Zdejmowanie

zgodnie z zaleceniami producenta (patrz piktogramy).

gnij taśmę zauszną za uszami.
można je skrócić poprzez nawinięcie na dołączone do zestawu rurki z tworzywa sztucznego.

3. Półmaski przeciwpyłowej nie stosuje się na twarzy z zarostem lub w in-

nych okolicznościach, które utrudniałyby dobre uszczelnienie, co ma na
celu spełnienie wymogów dotyczących jej szczelności.
4.

Przed każdym użyciem maski należy ją skontrolować wizualnie i nie
może ona wykazywać żadnych uszkodzeń.

5. Niniejsza maska chroni przed określonymi zanieczyszczeniami cząstecz-

kowymi, ale nie zapobiega zagrożeniu lub zarażeniu chorobami lub infekcjami. Nieprawidłowe użycie może prowadzić do choroby lub śmierci.
6. Niniejsza półmaska przeciwpyłowa oznaczona symbolem „NR” nie może

być używana dłużej niż przez czas trwania jednej zmiany roboczej.
7. Niniejsza półmaska przeciwpyłowa nie nadaje się do użytku przez osoby

z uszkodzeniami uszu.
8. Zalecany czas użytkowania: od 4 do 8 godzin.
9. Należy uwzględnić DGUV 112-190 (DGUV – Niemieckie ustawowe ubez-

pieczenie wypadkowe).
10. W przypadku zastosowania w przemyśle należy skonsultować się z leka-

rzem zakładowym.

1. Maskę należy wyrzucić do pojemnika na odpady komunalne.
2. Zanieczyszczone maski (np. poprzez tuberkulozę czy COVID) muszą

zostać zutylizowane zgodnie z obecnymi przepisami z zakresu higieny.

1. Nałóż maskę na twarz i dociśnij zacisk nosowy, dopasowując go do nosa tak,

3. Jeśli taśmy zauszne są zbyt długie do tego, by prawidłowo uformować maskę,

f) w obszarach zagrożonych eksplozją.
2. Maski nie należy modyfikować ani stosować jej w nieprawidłowy sposób.

UTYLIZACJA

ZAKŁADANIE I ZDEJMOWANIE MASKI

2. Półmaskę przeciwpyłową przytrzymaj przy nosie i ustach, a następnie przecią-

e) do piaskowania, natryskiwania i azbestu.

5. Kontrola formy dopasowania:

6. Półmaskę przeciwpyłową należy przechowywać w czystym i suchym miejscu,

aby zapewnić szczelność.

d) rodzaje skażeń lub ich stężenia są nieznane lub bezpośredniozagrażające życiu lub zdrowiu.

kształtu nosa. Następnie przesuń taśmy zauszne tak, aby zapewnić sobie
komfortowe zasłonięcie twarzy.

GRANICE ZASTOSOWANIA
1. Maski nie należy stosować w poniżej wymienionych okolicznościach ani nie

należy wchodzić do obszarów skażonych:
a) gdy zawartość tlenu w powietrzu wynosi mniej niż 19,5%.
b) gdy substancje zanieczyszczające mają zapach i smak.
c) w celu ochrony przed gazami lub oparami.

Zakres temperatur
dla warunków
przechowywania: od
-20°C do + 30°C

Maksymalna względna
wilgotność powietrza
w warunkach przechowywania: <80%

Koniec przydatności
do użycia: 3 lata od
daty produkcji
Data produkcji
znajduje się na
etykiecie

Patrz instrukcja i informacje producenta

USA

Przedsiębiorstwo: SQ Medical Supplies Inc.
Adres: 1001 S Lawson St, Stadt der Industrie, CA 91748 USA
Kontakt: Fred Bai Infolinia obsługi klienta: 1-888-912-8168
E-mail: info@sqmedicalsupplies.com

NIEMCY

Przedsiębiorstwo: SQ Deutschland GmbH
Adres: Gutenbergstraße 6, 34466 Wolfhagen / Niemcy
E-mail: masken@sq-deutschland.com Infolinia obsługi klienta: +49(0)5692 99707-0

HISZPANIA

Przedsiębiorstwo: SQ Insertec Europe, S. L.
Adres: C/ La Bureba 2, 09007 Burgos Hiszpania
Kontakt: Shuli Shen Infolinia obsługi klienta: (+34)947 07 6153

POLSKA

Przedsiębiorstwo: SQ Polska Sp. z o.o.
Adres: ul. Słoneczna 43, 32-050 Skawina, POLSKA
Kontakt: Wojciech Milc Infolinia obsługi klienta: 0048 (12) 256-04-26

ROSJA

Przedsiębiorstwo: The Scientific And Technical Center Of Industrial Technologies LLC
Adres: B. Sampsonievsky Pr., D.45, Lit. A, 194044, St. Petersburg, Rosja
Kontakt: Mikhail Lavrentyev
Infolinia obsługi klienta: +7 (812) 401-69-00, +7 (812) 647-92-00

BRAZYLIA

Przedsiębiorstwo: SQ do Brasil Comercialização de Produtos Quimicos Ltd.
Adres: Rua Fiação da Saúde, 145 Conjunto 48, São Paulo-SP, Brazylia
Kontakt: Daniel Vidal Infolinia obsługi klienta: +55-11-974604748

INDIE

Przedsiębiorstwo: SQ Enterprises Private Limited
Adres: No. 6/60-2, Sylvan Gardens, G. N. Mills Post, Coimbatore-641 029, Indie
Kontakt: Regith Gopinath Infolinia obsługi klienta: +91-9789185555

AUSTRALIA

Przedsiębiorstwo: HIGH-TECH PTY LTD
Adres: U109, 7 Hoyle Ave, Castle Hill, NSW 2154 Australia
Kontakt: Elaine Meng Infolinia obsługi klienta: +61 481265768

DIN EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR
Deklarację zgodności UE można pobrać z poniższej strony internetowej:
http://e.shengquan.com, www.sq-deutschland.com/masken.html

Półmaski przeciwpyłowe są zgodne z rozporządzeniem 2016/425
Unii Europejskiej i są opatrzone stosownym oznaczeniem CE. Zostały
przetestowane zgodnie z normą DIN EN 149:2001+Al1:2009 FFP2 NR.
Urząd certyfikacji CE: CCQS Certification Services Limited, Block 1,
Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown,
Dublin15, D15 AKK1, Irlandia (NB 2834).

FFP2 CIWPYŁOWA
PÓŁMASKA PRZE-

DIN EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR

Nr art SNN70369B

INSTRUKCJA I INFORMACJE

[Producent]: Shandong Shengquan New Materials Co., Ltd.
[Adres]: Diaozhen Industrial Development Zone, Zhangqiu okręg Jinan,
Shandong, China
[Infolinia obsługi klienta]: 0086-400-777-8118
[E-mail]: sq.ppe@shengquan.com
[Strona internetowa]: www.shengquan.com
[Importer]: SQ Deutschland GmbH
Gutenbergstraße 6, 34466 Wolfhagen / Duitsland
www.sq-deutschland.com

Przed użyciem proszę uważnie przeczytać instrukcję.

