
            
 - MNnF MBRANE-Pa6.nanoMask

breasafe type SHARK

Je maska, respirátor.
Snadno nositelný,opakovaně použitelný, pratelný, 
se špičkovou ltrační nanomembránou a s nanostříbrem jako 
aktivním antibakteriálním a antivirovým prvkem..

Návod na použití MASKY:

1. Před tím, než čistou MASKU rozbalíte, 
    důkladně si umyjte nebo vydezinfikujte 
    ruce a opláchněte obličej.

2. DŮLEŽITÉ!
    Masku vybalte položte na vhodné rovné
    místo a  opakovaně přejeďte VELMI SILNĚ,
    prstem přes krycí lepící proužky.
    Aktivujete tím lepící vrstvu v tlakově 
    citlivém lepidle.

3. Odstraňte krycí proužky nasaďte na obličej.
    Natáhněte masku pomocí gumiček tak, 
    aby co nejlépe těsnila.

4. Narovnejte a pak pečlivě nalepte tak, abyste
    měli masku  utěsněnu kolem kořene nosu a 
    pod očima.

5. Krycí proužek nevyhazujte pro případné 
    další použití.

6. Maska by měla pokrýt celou dolní část obličeje.

8. Sterilizujte suchou v mikrovlnné 
    troubě na 3 min,nebo 70% roztokem etanolu, 
    nebo ozonem.
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nanoMask - MNnF MBRANE-Pa6.
breasafe type SHARK

Lehká,ochranná vícevrstvá maska, respirátor s vysoce účinnou filtrační nanomembránou,
s nanostříbrem jako aktivním antibakteriálním a antivirovým prvkem..

Je opakovaně použitelná, dá se prát.
Vysoce účinná, zároveň dobře prodyšná, lehká, snadno nositelná, skladná..
Vlhká i suchá funguje bez ztráty účinnosti.
Bezproblémová pro lidi s korekcí zraku. Nezamlžuje BRÝLE. 

Vhodná na exponovaná místa, kde je vyšší riziko nákazy a 
shromažduje se více lidí,
např. vlaky, letadla, autobusy, školy, rušné pracoviště, atd.
Poskytuje maximální ochranu pro nositele i jeho okolí.

Filtrační účinnost nanomebrány je více než 97%. 
Užitné vlastnosti masky jsou vyšší než  má nejlepší 
respirátor bez ventilu.

Vnější vrstva – filtruje velké částice, jako např. prach a 
suspendované částice nad 0,4 μm. 

Střední vrstva - je špičková nanomembrána,  pracující na principu 
mechanického záchytu. Díky hustotě nanovláken, Filtruje bakterie, viry a 
veškeré ultrajemné částice (10 – 400 nm). 
Celá střední vrstva – obsahuje nanokompozit Pa6Ag a aktivně likviduje 
viry a bakterie.

Vnitřní vrstva z netkané textilie je hypoalergenní, šetrná k pokožce.

Maska je účinná trvale a má min. životnost 10 let.
Při občasném desinfikování je možno použít opakovaně, až do mechanického zničení.
Lepící vrstva funguje opakovaně až 10x.
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