Biztonsági adatlap
CO-CN-01/A egyéni védőeszköz (PPE I.) kétrétegű pamut textil szájmaszk, mosható, többször
felhasználható
Felhasználás:
A CO-CN-01 termék egyéni védőeszköz (Personal Protective Equipment - PPE), egyszerű tervezésű,
PPE I. kategóriába sorolt termék (PPE I. termék: a felhasználót a fokozatosan fellépő vagy nem
kivételes veszélyektől való megvédésre tervezett termék).
Megfelelőség:
A CO-CN-01 PPE I. típusú termék megfelel a 2016/425/EU rendelet vonatkozó követelményeinek. Az
EU megfelelőségi nyilatkozat megtekinthető a www.texmax.hu és a www.contactnkft.hu honlapokon.
Tárolási követelmények:
Napfénytől, hőtől védett száraz, hűvös helyen tároljuk. Ha a terméket huzamos ideig közvetlen napfény
éri, csökkenhet eltarthatósági ideje, elszíneződhet. Használat nélküli eltarthatósági idő: 1 év
Felhasználással kapcsolatos óvintézkedések:
Használat előtt ellenőrizze a termék sértetlenségét, ha bármilyen hibát vagy sérülést észlel, a maszkot
semmisítse meg. Használat előtt mossa ki a terméket 90℃ hőmérsékleten. A maszkot a gumizsinórnál
fogva helyezze fel úgy, hogy nem ér kézzel sem a maszkhoz sem arcához. Használat során ne érjen
kézzel sem a maszkhoz sem arcához. A maszkot rendszeresen, minden használat után mossa 90℃
hőmérsékleten. Folyamatos használat mellet maximum 3 hónap használat javasolt. Ha használat során
a maszk megsérül, ne használja tovább, a hibás maszkot semmisítse meg.
A termék kezelése:
• Mosható 90℃ hőmérsékleten.
• Gépi mosás esetén a maszkot mosózsákban mossa.
• Vegyi úton tisztítható.
• Vasalható 240℃ hőmérsékleten
• Amennyiben a termék szűrőpárnával rendelkezik, a PM2.5 szűrőpárnát 40 óra viselés után cserélje
le
• A PM2.5 szűrőpárna nem mosható. Mosás előtt vegye ki a maszkból a szűrőpárnát!
Ártalmatlanítás, megsemmisítés:
Használatot követően a termék szennyeződhet fertőző vagy más veszélyes anyagokkal, használat után
haladéktalanul ártalmatlanítsa a maszkot a helyi hatósági előírásoknak megfelelően.
Tűzveszélyesség:
A termék magas hőmérsékleten lebomlik. Vízzel, CO2 permettel, száraz porral oltandó.
Elsősegély:
Távolítsa el az egyéni védőeszközöket.
Alapanyagok:
Bevizsgált egészségügyi textil (100% pamut), cérna, gumizsinór, merevítő
Gyártó:
• Név: Contact Munkarehabilitáció Foglalkoztató, Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság
• Adószám: 21456891-2-16
• Cím: 5000 Szolnok Tószegi út 43.
• Telefonszám: +36-56-521-012
• E-mail: contact@contactnkft.hu

Használati útmutató:
• Győződjön meg a termék sértetlenségéről és hibátlanságáról.
• Első használat előtt 90℃ hőmérsékleten mossa ki a maszkot.
• Felhelyezés előtt fertőtlenítse kezét. Úgy helyezze fel a maszkot a gumizsinórnál fogva, hogy
kezeivel nem ér sem a maszkhoz sem arcához.
• A terméket úgy rakja fel, hogy az minél jobban rásimuljon arcára.
• Használat során ne érjen kézzel se a maszkhoz se arcához, ha hozzáérne, mosson kezet és
cseréljen maszkot.
• Ha használat során a maszk benedvesedik, cserélje le.
• A maszk levétele előtt fertőtlenítse kezét. Úgy vegye le a maszkot a gumizsinórnál fogva, hogy
kezeivel nem ér sem a maszkhoz sem arcához.
• A maszkot rendszeresen, minden használat után mossa 90℃ hőmérsékleten.
PM2.5 Szűrőbetét:
A Texmax szájmaszkok megvásárolhatóak olyan kialakítással, hogy alkalmasak legyenek PM2.5
szűrőbetét behelyezésére. Ezek a szűrőbetétek a maszkkal együtt rendelhetőek. Szűrőbetétek utólag
is megvásárolhatóak a webshopban.
A PM2.5 olyan szűrő betét, amely a 2.5 mikronnál nagyobb részecskéket kiszűri a belélegzett
levegőből. A szálló por és a szennyezett levegő megszűrésére alkalmas, a 2.5 mikronnál nagyobb
ártalmas részecskéket nem engedi a tüdőbe jutni. Ezek azok a porszemcsék, amik szmogos, városi
levegőben ingerelhetik a nyálkahártyát és köhögést okozhatnak. A PM2.5 szűrőpárna aktív szenes
filtert tartalmaz, így idővel telítődik a kiszűrt részecskékkel. A legnagyobb védelem és hatékonyság
érdekében a PM2.5 szűrőpárnát 40 óra viselés után cserélje le. A PM2.5 szűrőpárna nem
mosható. Mosás előtt vegye ki a maszkból a szűrőpárnát! A Texmax szájmaszk kialakítása
lehetővé teszi a gyors és egyszerű cserét a lehető legnagyobb védelem biztosítása érdekében.

Biztonsági adatlap
CO-CN-01/B egyéni védőeszköz (PPE I.) kétrétegű pamut textil és poliészter anyagú szájmaszk,
mosható, többször felhasználható
Felhasználás:
A CO-CN-01 termék egyéni védőeszköz (Personal Protective Equipment - PPE), egyszerű tervezésű,
PPE I. kategóriába sorolt termék (PPE I. termék: a felhasználót a fokozatosan fellépő vagy nem
kivételes veszélyektől való megvédésre tervezett termék).
Gyártástechnológia:
A CO-CN-01/B jelű kétrétegű szájmaszk külső oldala nyomtatott poliészter alapanyagból, belső, arc
felőli oldala 100%-os egészségügyi pamut textilből készül. Felhasználáskor ügyeljen arra, hogy a maszk
pamut alapanyagú fehér oldala legyen az arc oldalán.
Megfelelőség:
A CO-CN-01 PPE I. típusú termék megfelel a 2016/425/EU rendelet vonatkozó követelményeinek. Az
EU megfelelőségi nyilatkozat megtekinthető a www.texmax.hu és a www.contactnkft.hu honlapokon.
Tárolási követelmények:
Napfénytől, hőtől védett száraz, hűvös helyen tároljuk. Ha a terméket huzamos ideig közvetlen napfény
éri, csökkenhet eltarthatósági ideje, elszíneződhet. Használat nélküli eltarthatósági idő: 1 év
Felhasználással kapcsolatos óvintézkedések:
Használat előtt ellenőrizze a termék sértetlenségét, ha bármilyen hibát vagy sérülést észlel, a maszkot
semmisítse meg. Használat előtt mossa ki a terméket 60℃ hőmérsékleten. A maszkot a gumizsinórnál
fogva helyezze fel úgy, hogy nem ér kézzel sem a maszkhoz sem arcához. Használat során ne érjen
kézzel sem a maszkhoz sem arcához. A maszkot rendszeresen, minden használat után mossa 60℃
hőmérsékleten. Folyamatos használat mellet maximum 3 hónap használat javasolt. Ha használat során
a maszk megsérül, ne használja tovább, a hibás maszkot semmisítse meg.
A termék kezelése:
• Mosható 60℃ hőmérsékleten.
• Gépi mosás esetén a maszkot mosózsákban mossa.
• Szárítógépben nem szárítható
• Vegyi úton nem tisztítható
• 150℃ hőmérsékleten vasalható
• Amennyiben a termék szűrőpárnával rendelkezik, a PM2.5 szűrőpárnát 40 óra viselés után cserélje
le
Ártalmatlanítás, megsemmisítés:
Használatot követően a termék szennyeződhet fertőző vagy más veszélyes anyagokkal, használat
után haladéktalanul ártalmatlanítsa a maszkot a helyi hatósági előírásoknak megfelelően.
Tűzveszélyesség:
A termék magas hőmérsékleten lebomlik. Vízzel, CO2 permettel, száraz porral oltandó.
Elsősegély:
Távolítsa el az egyéni védőeszközöket.
Alapanyagok:
Bevizsgált egészségügyi textil (100% pamut), poliészter, cérna, gumizsinór, merevítő
Gyártó:

• Név: Contact Munkarehabilitáció Foglalkoztató, Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság
• Adószám: 21456891-2-16
• Cím: 5000 Szolnok Tószegi út 43.
• Telefonszám: +36-56-521-012
• E-mail: contact@contactnkft.hu
Használati útmutató:
• Győződjön meg a termék sértetlenségéről és hibátlanságáról.
• Első használat előtt 60℃ hőmérsékleten mossa ki a maszkot.
• Felhelyezés előtt fertőtlenítse kezét. Úgy helyezze fel a maszkot a gumizsinórnál fogva, hogy
kezeivel nem ér sem a maszkhoz sem arcához.
• A terméket úgy rakja fel, hogy az minél jobban rásimuljon arcára.
• Használat során ne érjen kézzel se a maszkhoz se arcához, ha hozzáérne, mosson kezet és
cseréljen maszkot.
• Ha használat során a maszk benedvesedik, cserélje le.
• A maszk levétele előtt fertőtlenítse kezét. Úgy vegye le a maszkot a gumizsinórnál fogva, hogy
kezeivel nem ér sem a maszkhoz sem arcához.
• A maszkot rendszeresen, minden használat után mossa 60℃ hőmérsékleten.
PM2.5 Szűrőbetét:
A Texmax szájmaszkok megvásárolhatóak olyan kialakítással, hogy alkalmasak legyenek PM2.5
szűrőbetét behelyezésére. Ezek a szűrőbetétek a maszkkal együtt rendelhetőek. Szűrőbetétek utólag
is megvásárolhatóak a webshopban.
A PM2.5 olyan szűrő betét, amely a 2.5 mikronnál nagyobb részecskéket kiszűri a belélegzett levegőből.
A szálló por és a szennyezett levegő megszűrésére alkalmas, a 2.5 mikronnál nagyobb ártalmas
részecskéket nem engedi a tüdőbe jutni. Ezek azok a porszemcsék, amik szmogos, városi levegőben
ingerelhetik a nyálkahártyát és köhögést okozhatnak. A PM2.5 szűrőpárna aktív szenes filtert tartalmaz,
így idővel telítődik a kiszűrt részecskékkel. A legnagyobb védelem és hatékonyság érdekében a PM2.5
szűrőpárnát 40 óra viselés után cserélje le. A Texmax szájmaszk kialakítása lehetővé teszi a gyors
és egyszerű cserét a lehető legnagyobb védelem biztosítása érdekében.

