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Masca refolosibila bumbac 2
straturi SET 10 gr BRAINCOF

SET DE 10 BUCATI

Semimasca faciala bumbac reutilizabila, 2 straturi, 2
benzi din elastic–împotriva particulelor lichide și de
praf.
După utilizare se spală în apă caldă (minim 60 grade)
şi se usucă.
Material: bumbac 100%. L 180 mm x l 85 mm.
Culoare: alba
Mod ambalare 1 buc

MATERIAL: compozitie 100%bumbac,certificat OEKO-TEX.
- 2 straturi din poplin (100%bbc).
- 3 pliuri.
- se spala cu detergent, manual sau la masina de spalat cu apa calda minim 60 grade.

DESIGN: 3 pliuri pentru a se putea plia pe conformatia anatomica a fetei, doua benzi elastice,
laterale, pentru prindere in spatele urechii.

Produsul este supus in prealabil unui tratament de dezinfectare cu abur, la minim 130C.

Pentru înlăturarea oricăror riscuri, recomandăm, înainte de ulilizare,spălarea la 60 grade şi călcare
cu abur.

Atenţie!!!
Acest produs nu înlocuieşte o masca medicală cu filtre speciale integrate!
Acest produs nu este un dispozitiv medical!
Braiconf S.A. nu îşi asuma răspunderea pentru eventualele situaţii de îmbolnăvire!

Mod de utilizare:
Semimasca se poarta cu bărbia, gura şi nasul acoperite, cu părţile laterale ale măştii cât mai bine
lipite de obraji.
Utilizarea semimăștilor nu este permisă în medii cu impurități ce nu pot fi filtrate sau lipsite de
oxigen.
Pentru o protecție cât mai bună, semimasca de protectie trebuie sa se potrivesca in mod
corespunzator fetei utilizatorului.

Parul (capilar și/sau) facial, prins intre semimasca si suprafata fetei, poate afecta in mod negativ
protectia corespunzatoare a fetei.
Indepartati si inlocuiti imediat semimasca in cazul deteriorarii acesteia.

Semimasca trebuie spălată frecvent, recomandabil după fiecare utilizare în zone expuse.

Acest tip de semimasca nu asigura protectie impotriva riscurilor majore, nu costituie o bariera
impotriva bacteriilor si a virusilor, dar poate contribui la diminuarea riscurilor (in lipsa mastilor
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chirurgicale medicale de unica folosinta), acesta nu este echipament individual de protectie.


