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Produktový   list   
    

Název   produktu:      ROUŠKA   ADM   BASIC   -   JEDNORÁZOVÁ   ÚSTENKA   

  
Specifikace:            J ednorázová   dvouvrstvá   rouška   z   netkané   tex�lie   

Materiál:               100%   polypropylén   -   netkaná   tex�lie     
Barva:                    bílá,   červená,   zelená   
Vázání:                   do   gumičky   
Velikost:                 UNI   

  
  

Způsob   použi�:     výrobek   slouží   pro�   povrchově   působícím   vlivům   a   běžnému   znečištění,   pro�   slabě   agresivním     
                              čis�cím   prostředkům,   jejichž   působení   lze   snadno    vyloučit,   pro�   pronikání   neagresivních     
                              aerosolů,    jsou   určeny   pro   použi�   osobami,   které   nevykazují   žádné   klinické   symptomy   virové     
                              nebo   bakteriální   infekce   a   které   nepřicházejí   do   kontaktu   s   osobami,   u   nichž   se   tyto   symptomy     
                              projevují.   Má   minimalizovat   průnik   respiračních   kapének   slin   při   mluvení,   kašlání,   kýchání   apod.     
                             Má   minimalizovat   průnik   těchto   kapének   z   prostředí   do   úst   a   nosu   nositele.   

    
Upozornění:          nepoužívat   výrobek   opakovaně   

  
Zařazení:               OOP   jednoduché   konstrukce   –   kategorie   I.   (uživatel   může   sám   zhodno�t   úroveň     
                              ochrany   pro�   jednotlivým   postupně   účinkujícím   minimálním   rizikům,   jež   mohou   být     
                              včas   a   bezpečně   uživatelem   iden�fikovány).   
                              Tento   osobní   ochranný   prostředek   je   ve   shodě   s   požadavky   následující     
                              harmonizované   normy:   ČSN   EN   ISO   13688:2013-   Ochranné   oděvy   -   Všeobecné     
                              požadavky   OOP   jednoduché   konstrukce   pro�   minimálním   rizikům,   jež   mohou   být     
                              včas   a   bezpečně   uživatelem   rozpoznána.     
                              Samocer�fikace   byla   provedena   na   základě   technické   dokumentace   výrobku,     
                              technického   listu   vstupního   materiálu   a   prak�ckých   zkoušek   ergonomických     
                              vlastnos�   výrobku   výrobcem   dne   1.   3.   2020.   

  
Značení:                 CE,   kat.   1   (nášivkou,   neodnímatelným   způsobem   na   vnitřním   švu   výrobku)   
                              Piktogramy   pracích   symbolů   neuvedeny   –   výrobek   není   určen   k praní   a   následné     
                                                                                                          údržbě   
Skladování:            Výrobek    uschovejte   na   suchém   místě   s   teplotou   do   30   °C,   op�málně   v   původním     
                              obalu,   v místě   chráněném   před   slunečním   zářením   a   v   dostatečné   vzdálenos�   od     
                              tepelných   zdrojů   a   od   výrobků,   které   by   mohly   mít   nega�vní   vliv   na   jeho   vlastnos�.   

  
Likvidace   použitých   výrobků:     Poškozený   nebo   použitý   výrobek   likvidujte   do   směsného   komunálního   odpadu,   
dojde-li   během   použi�   k potřísnění   chemickými   nebo   biologickými   látkami   (výrobek   před   nimi   nechrání!),   
postupujte   při   likvidaci   dle   specifických   norem   a   pravidel   subjektu   uživatele.   

  

Agentura   Devět   měsíců   s.r.o.                                                                                                                                                        IČ: 29266564,   DIČ: CZ29266564   
Sídlo   společnos�   a   výdejní   sklad:   2.   května   1536,   760   01   Zlín,   Kanceláře:   Fügnerovo   nábřeží   7060,   760   01   Zlín   
Telefon: +420   737 600   065,   E-mail:  info@devetmesicu.com ,    www.devetmesicu.com                                          Zápis   u   OR:   Krajský   soud   Brno,   spisová   značka   C   69423   
Raiffeisenbank,   a.s.,   CZK 7504678001/5500,   IBAN   CZ3155000000007504678001,   EUR   7504678001/5500,   SWIFT   RZBCCZPP   

  

  
  

mailto:info@devetmesicu.com
http://www.devetmesicu.com/

