
SL NAVODILO ZA UPORABO
PROIZVAJALEC: Oxyline Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 23, 95-200 Pabianice

Po uredbi EU 2016/425. Izjavo o skladnosti lahko najdete na www.oxyline.eu/deklaracje

Priglašen organ za ugotavljanje skladnosti in nadzor: CIOP-PIB, Czerniakowska 16, 00-701 Warsaw, Poljska št. 1437

POMEMBNE INFORMACIJE: Po standardu EN 149:2001+A1:2009 se filtrirne polmaske za enkratno uporabo, ki ščitijo pred 
delci v trdnem in tekočem stanju, razvrščajo v eno od teh treh kategorij: FFP1, FFP2, FFP3. Prosimo, da pred prebranjem spo-
dnjih informacij preverite kategorijo, v katero spada polmaska. Oznaka kategorije se nahaja na embalaži in na sami polmaski.

NAMEMBNOST: • FFP1: zaščita pred nestrupenimi delci v tekočem ali trdnem stanju (npr. oljne meglice) v koncentracijah 
do 4×OEL (APF=4. NPF=4). • FFP2: zaščita pred nestrupenimi ali srednjestrupenimi delci v tekočem ali trdnem stanju (npr. 
oljne meglice) v koncentracijah do 10×OEL (APF=10. NPF=12). • FFP3: zaščita pred nestrupenimi, srednjestrupenimi ali 
visokostrupenimi delci v tekočem ali trdnem stanju (npr. oljne meglice) v koncentracijah do 30×OEL (APF=30. NPF=50). 
*POJASNILA: OEL = mejna vrednost izpostavljenosti (Occupational Exposure Limit). APF = zajamčeni zaščitni koeficient 
(Assigned Protection Factor). NPF = nominalni zaščitni koeficient (Nominal Protection Factor).

PREDUPORABO: preveriti masko, vključno vse njene sestavne dele - preveriti, ali ni kakšnih lukenj, predrtin ali drugih poškodb 
ter prileganje filtriranja polobrazne maske. V primeru kakršnih koli poškodb NE UPORABLJATI! Treba je vzeti drugo masko.

A NAMESTITEV: 1 Dati si masko na dlan, držati s prsti za nosni del. Pričvrščevalna pasova morata rahlo viseti pod 
dlanjo. 2 Priložiti masko k obrazu tako, da se nosni del maske nahaja na nosnem delu obraza. 3 Nategniti spodnji prič-
vrščevalni pas in ga povleči prek glave ter ga namestiti pod ušesoma. Povleči zgornji pričvrščevalni pas prek glave in ga 
namestiti nad ušesoma. 4 Prilagoditi mehki nosni del tako, da se natančno ujame z obliko nosu. 5 Preveritev nameščenosti 
polmaske: objeti polmasko z dlanema ter narediti močan izdih (polmaska brez izdihalnega ventila) ali vdih (polmaska z 
izdihalnim ventilom). V maski mora nastati pritisk. Če okoli nosu vstopa zrak, je treba močneje pritisniti nosni del. Če vstopa 
zrak pri robovih maske, popraviti lego maske in pričvrščevalna pasova. Masko odstranimo tako, da jo primemo z roko in 
potegnemo čez glavo. *OPOZORILI: Če postane dihanje oteženo, pomeni to, da se je maska poškodovala ali da ni možno 
vzdrževati njene pravilne nameščenosti, masko je treba takoj zamenjati z drugo. Natančno upoštevanje zgornjih navodil je 
pomemben element varne uporabe mask.

OPOZORILA: 1. Neupoštevanje navodil in omejitev nanašajočih se na ta izdelek lahko zmanjša učinkovitost filtriranja ter 
povzroči ogrozitev zdravja in življenja. 2. Dobro izbrana filtrirna polmaska predstavlja pomemben element zaščite zdravja. 
Pred uporabo maske se je treba posvetovati s specialistom za zadeve varnosti in higiene pri delu. 3. Izdelek ni vir kisika. 
Uporabljati se ga sme izključno v ustrezno zračenih prostorih z vsebnostjo kisika v količini potrebni za dihanje. Ne uporabljati 
tega tipa mask, kadar je vsebnost kisika v zraku pod 19%. 4. Ne uporabljati, kadar je vsebnost nesnage v zraku nevarna za 
zdravje ali življenje. 5. Respirator je certificiran kot antistatičen in se lahko uporablja v potencialno eksplozivnem območju - 
EX (rudniki metana). Certificiral ga je Inštitut za industrijsko organsko kemijo na Poljskem.*6. Zapustiti delovno mesto in 
oditi na svež zrak, če (a) dihanje postane oteženo, ali (b) se pojavijo občutki omamljenosti ali drugi neželeni učinki. 7. 
Verjetnost puščanja zraka, če bodo lasje ob obrazu prišle pod tesnilo mask. 8. Ne sme se na noben način modificirati ali 
predelovati mask. 9. Masko, označeno s simbolom NR, je treba uporabljati največ eno delovno izmeno (8 ur). Masko, 
označeno s simbolom R, je mogoče uporabiti za več sprememb, pod pogojem, da je notranja površina maske razkužena s 
70-odstotno raztopino etanola (z brizganjem ali brisanjem) ali obsevana z UV žarnico. Po odrabi masko zavreči. 10. Maske, 
ki so namenjene za uporabo, hraniti v posodah, neizpostavljenih neposredni sončni svetlobi. 11. Polmaske serije XC, z 
ogljikovo plastjo, zmanjšujejo vonjave. Ne varujejo pred plini s koncentracijami nad 1 OEL. V tem primeru uporabite 
plinsko masko.

B POMEN PIKTOGRAMOV / SIMBOLOV: a Preveriti v navodilu za uporabo. b Razpon temperatur skladiščenja. c 
Maksimalna raven relativne vlažnosti pri skladiščenju. d Obdobje uporabnosti: navedeno na izdelku. e NR: čas uporabe za 
to masko je omejen na trajanje ene delovne izmene (maksimalno 8 ur). Izdelek za enkratno uporabo, ne uporabiti 
ponovno. f R: maska za večkratno uporabo. g D: ta maska je pozitivno prešla neobvezni test zamašitve z dolomitnim 
prahom, kar je v prid svobodnejšemu in udobnejšemu dihanju z njeno uporabo.
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* ne velja za modele serĳ XR, XCS, XS - Ne uporabljajte v eksplozivnih atmosferah




