
 

NÁVOD K POUŽITÍ  
Respirátor BANER BT-005 FFP2  
Filtrační polomaska proti částicím vyhovující normě EN 149:2001+A1:2009 FFP2  
Respirátor BANER je určen k ochraně uživatele proti vdechování pevných částic a kapalných aerosolů.  
Filtruje nejméně 94 % vzdušných částic (aerosolů) až do velikosti 0,6 μm (mikrometru).  
Před použitím prověřte, zda respirátor není poškozený a při nasazování respirátoru na obličej postupujte podle 
návodu.  Respirátor je určen pro jednorázové použití. Maximální účinnost respirátoru je 8 hodin od otevření 
originálního obalu. 
Bezpečnostní upozornění: Před použitím zkontrolujte, zda není produkt poškozený. Používejte pouze v 
dostatečně větraných prostorech. Zaměstnanec musí být před použitím prostředku vyškolen zaměstnavatelem 
o správném používání v souladu s platnými bezpečnostními normami a standardy ochrany zdraví. 
Nepoužívejte tyto prostředky v kontaminované oblasti za těchto okolností:  
1.Atmosféra obsahuje méně než 19,5% kyslíku 
2. K ochranně proti plynům nebo párám znečišťují látky nebo jejich koncentrace jsou-li neznámé nebo 
bezprostředně nebezpečné pro život nebo zdraví 
3. Koncentrace znečišťujících látek překračují maximální koncentrace použití dle platných OSHA standardů nebo 
omezení dle platných vládních předpisů 
4. Použití ve výbušném prostředí. 
Nepoužívejte prostředek s vousy na tváři nebo za jiných podmínek, které mohou zabránit dokonalé těsnosti. 
 
Návod k použití: 1. Otevřete respirátor rozevřením nosní výztuhy 2. Předtvarujte nosní výztuhu, přiložte 
respirátor k obličeji 3. Přetáhněte upínací pásky přes uši 4. Dotvarujte nosní výztuhu 5. Ujistěte se, že 
prostředek řádně těsní. Celý postup návodu k použití je znázorněn na obrázek na obalu. 
 

 
Kontrola těsnosti:  
1. Pro vyzkoušení správného těsnění prostředků, položte obě ruce na prostředek a ostře vydechněte. 
2. Vyjměte prostředek okamžitě v případě problematického dýchání, nebo při poškození či zdeformování  
3. Vyjměte prostředek v případě, že nemůžete dosáhnout řádného utěsnění  
4. Pečlivé dodržování těchto pokynů je důležitým krokem pro bezpečné používání prostředku. 
 
Výrobek musí být skladován v suchém prostředí při teplotách -20°C až +40°C a vlhkosti menší než 80% 
Nepoužívejte po době použitelností nebo při poškození obalu. 
 
Výrobce: SHANDONG JIANGPO SANITARY PRODUCTS CO.LTD  
Adresa: East of Nanding Village,Laozhaozhuang Town, Linqing City, Shandong Province  
Dovozce: ALFI Corp., s.r.o.  
Adresa: Provozní 5492/3, Ostrava-Třebovice, 722 00 

www.alficorp.cz 

Vyrobeno v Číně 


