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Tekninen tuote-esite

Baltic Masks, BM - 026 hengityssuojain, FFP2 ( v2.DD) 

FFP2-suojausluokan BM-026 hengityssuojain on tehty käytettäväksi ympäristöissä, joiden hengitysilmassa  
voi olla haitallisia ja mutageenisiä hiukkasia. Hengityssuojaimet muodostavat esteen vähintään 94 prosentille 
yli 0,3 mikronin suuruisista hiukkasista, ja niitä voidaan käyttää ympäristöissä, joissa vaaralliset aineet 
ylittävät OEL-arvot enintään kymmenkertaisesti. Kolmesta erilaisesta kerroksesta kuitukangasmateriaalia 
koostuva suodatusjärjestelmämme suojaa käyttäjää vaaditun hengityksensuojauksen lisäksi myös 
epämiellyttäviltä hajuilta ja hiukkasilta. 

Korvalenkit 

Säädettävä nenäklipsi

Taitettava kuppimalli 

Merkinnät 

3-kerroksinen suodatus

�--- SOgsm Spunbond Nonwoven Fabric 

/ 
/r25gsm Meltblown Nonwoven Fabric 

' ' 

25g,m Spooboad Noa=�" Fabric 

Standardit: CE 1463, EN 149:200l+Al:2009 
Malli: Korvalenkit/ kiinnitys pään takaa ( *sisältää kiinnitysklipsin) 
Filtteröintitehokkuus: Yli 94% (Vastaa US N95 ja EU FFP2 -standardeja) 
Merkinnät: PPE, FFP2 NR D, CE 1463, EN 149:2001 +Al:2009 
Nimitys: NR - Non reusable (= kertakäyttöinen) 
Materiaalit: 
1. 50gsm Spunbond Nonwoven
2. 25gsm Meltblown Nonwoven
3. 25gsm Spunbond Nonwoven
Venttiili: Ei
Säilyvyys: Kaksi vuotta valmistuksesta
Maskin paino: 3,5 g
Hävitys: Käytetyt tuotteet tulisi hävittää ongelmajätteenä
kansallisten säädösten mukaisesti.

*ylimääräisenä: kiinnitysklipsi korvalenkeille
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Pakkaustiedot 

Tekninen tuote-esite
Baltic Masks, BM - 026 hengityssuojain FFP2 ( v2.DD) 

Säilytysolosuhteet ja säilyvyys: suodatinmaskit on säilytettävä pakkauksissaan ominaisuuksiensa säilyttämiseksi. Avaamattoman 
tuotteen säilyvyysaika on 2 vuotta valmistuspäivästä, kun sitä säilytetään l0°C ja +40°C asteen välillä ja alle 85% suhteellisessa 
kosteudessa.  

---------------------------06/08/2021--

BalticMasks,UAB Address: Savanoriu 178F, 031S4 Vilnius, Lithuania. Registration nr.: 305709371. VAT: LT100013839515 



�BAL TI c

® 

\iC)MASKS 
Tekninen tuote-esite

Baltic Masks, BM - 026 hengityssuojain, FFP2 ( v2.DD) 

FIN 
BM-026 FFP2 NR D 

ffil I Käyttöohjeet

Älä käytä parran tai muun  kasvo-
karvoituksen kanssa. Käyttö voi estää 
tiiviin kontaktin hengityssuojaimen ja 

ihon välillä.

Pukeutumisohjeita on noudatettava joka kerta kun käytät maskia. Tarkista ennen käyttöä, ettei maskissa ole näkyviä vaurioita. Likaisia tai vaurioituneita maskeja ei saa käyttää. 

1. Avaa maski sivuille käyttäen kumpaakin kättä apunasi. 
2. Suorista nenäklipsi.
3. Aseta maski kasvoillesi siten, että se peittää nenän ja suun. Varmista, etteivät korvalenkit jää maskin ja kasvojesi väliin. 
4. Vedä korvalenkit korviesi taakse. Säädä maskia siten, että se istuu kasvoillesi miellyttävästi.
5. Asettele nenäklipsi siten, että se mukautuu tiiviisti nenävarteesi etkä tunne, että ilma karkaa sivuilta. 
6. Painele maskin reunat kummallakin kädellä tiiviisti kasvojasi vasten. 
Huomio!!! Maskin hyvä istuvuus on tuotteen toimivuuden kannalta kriittistä!!! 

/1,, I HUOMIO! I

1. Tämä tuote ei sovellu suojaksi haitallisilta ja öljyisiltä aerosoleilta. 
2. Tuote ei tuota happea eikä sovellu käytettäväksi hapettomissa ympäristöissä, vedenalaisissa toiminnoissa, evakuointi- tai palontorjuntaympäristöissä.
3. Tämän suojamaskin käyttöä ei suositella, jos et tunne maskin muodostavan tiivistä suojaa kasvojen ja maskin reunan välillä käytön aikana. 
4. Jos käytön aikana havaitaan, että maski on vaurioitunut tai hengitysvastus muodostuu liian suureksi, vaihda maski uuteen. 
5. Tuote on tarkoitettu kertakäyttöiseksi eikä suojusta tule käyttää uudelleen. Suositeltu käyttöaika on 4-8 tuntia. 
6. On epätodennäköistä, että vaatimukset tiiviydelle täyttyvät, mikäli kasvojen karvoitus estää maskin tiiviin istuvuuden kasvoilla.

/1,, [ Varoitus - tuote ei ole tulenkestävä, eikä sitä saa käyttää alueilla, joissa on avotulta.          [ 

Käytetyt materiaalit: 3 kerrosta - 1. S0gsm Spun bond Nonwoven 2. 25gsm Meltblown Nonwoven 3. 25gsm Spun bond Nonwoven 

Säilytys .r 
sJ 

Temperature range Humidity range Protect from direct 
of storage conditions of storage conditions contact with water 

Pakkauskoko: 
10 kpl

.. BALTIC MASKS, UAB Savanoriu ave. 178F, Vilnius, Lithuania 

CE notified body: Polski Rejestr Statk6w S.A(NB ID: 1463) 

These instructions for use have been prepared in accordance with the requirements set out in the Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament and of the Council. Link to the declaration of conformity and CE certificate: www.balticmasks.com 
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