Obojsmerná

Maska Ljusi
Denný náklad iba 0,30€
Pri použití 100 dní.

Antibakteriálna účinnosť

95,7%

Výhody masky „Ljusi“:
1. OBOJSMERNÁ OCHRANA
– 3-vrstvový ﬁlter s vonkajšou a vnútornou
hydrofóbnou vrstvou a ﬁltračnou vložkou s
obsahom striebra ﬁltruje vdychovaný
vzduch, čim chráni osobu, ktorá má na
sebe masku a na rozdiel od respirátorov
ﬁltruje aj vydychovaný vzduch, čim chráni
ľudí v okolí
2. OPAKOVANÉ POUŽITIE
– po celodennom použití stačí v maske
jednoducho vymeniť iba ﬁlter

vyrobené v
srdci slovenska

- 30 vymeniteľných
ﬁltrov v balení
- 100% slovenský výrobok
Spôsob použitia:

3. MOŽNOSŤ POUŽITIA VIACERÝMI
OSOBAMI
– po použití masky jednou osobou stačí
vydezinﬁkovať telo masky a vymeniť ﬁlter,
aby masku mohla použiť iná osoba
4. NEOBMEDZENÁ ŽIVOTNOSŤ

Výrobok môže byť použitý
na všeobecné použitie.

Spôsob údržby:
Pred prvým použitím odporúčame
telo masky vydezinﬁkovať
liehovým roztokom alebo
dezinfekčným prípravkom.

Trojvrstvový ﬁlter
Vonkajšia hydrofóbna vrstva
z netkanej textílie
(Bráni prenikaniu kvapôčok do masky)

Stredná ﬁltračná vrstva
s obsahom striebra
Vnútorná hydrofóbna vrstva
z netkanej textílie
(Bráni prenikaniu kvapôčok von z masky)

Obsah balenia: maska 1 ks, sada vymeniteľných
ﬁltrov 30 ks, gumičky na uväzovanie masky
Všetky materiály použité na výrobu masky sú certiﬁkované
a zdravotne nezávadné, používajú sa v potravinárskom a
medicínskom priemysle.
POSTUP OŠETRENIA PO POUŽITÍ MASKY:
1. Vybrať použitý ﬁlter. 2. Vydezinﬁkovať telo masky. 3. Vložiť nový ﬁlter.

Patentová ochrana PP50020-2020/PUV50032-2020. Ochrana dizajnu RCD 007 802160-0001/0002.
Tento výrobok je predmetom prehlásenia o zhode s požiadavkami nariadenia vlády SR č. 404/2007.
Filtračná vložka má antibakteriálnu účinnosť 95,7%.
Všetky materiály, použité vo výrobku, sú zdravotne nezávadné a klinicky testované.
Použitie masky je doplnkovou ochranou a nezaručuje 100% ochranu. Výr obok nie je sterilizovaný.

Č. vyhlásenia: RG23/2020
ASTM E 2149-13a
STN 80 055
EC No 1935/2004, EC No2023/2006, EU No 10/2011
Zamýšľané použitie:
Pevné rúško s vymeniteľnými ﬁltračnými vložkami
Výrobca zodpovedá za kvalitu výrobku a uvedené parametre.

