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1. DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PRODUCTE
Aquesta mitja màscara filtrant FFP2 NR d’EARNTZ® model EZKZ01 és un equip de protecció
respiratòria d’un sol ús que ajuda a proporcionar protecció contra partícules transportades per l’aire.
S’expandeix per aportar més sensació d’amplitud, la qual cosa ajuda a augmentar l’àrea de superfície i, per
tant, a millorar la respiració.
Aquesta màscara d’un sol ús és dissenyada per a un ús de protecció general, mitjançant l’ús de materials
resistents i biocompatibles que ajuden a proporcionar una protecció respiratòria de qualitat, fiable i
còmoda per a les persones. El seu objectiu és reduir l’exposició de l’usuari a certes partícules
transportades per l’aire, inclosos els aerosols de partícules petites i les gotes grans. Protegeix de
l’exposició als aerosols biològics, inclosos els virus i les bacteris.
Aquest producte no és una màscara quirúrgica i no s’ha d’utilitzar en sales d’operacions o en operacions
invasives, tampoc no és apta per protegir contra gasos nocius i vapor ni per a entorns hipòxics, operacions
subaquàtiques, fuites i lluita contra incendis. Aquest producte no és adequat per a llocs de treball amb
flames obertes (com soldadura, fosa, etc.).

2. ESPECIFICACIONS
Nom del producte:
Model:
Color:
Vàlvula:
Fixació bandes d’ajustatge:
ment clip nasal:
Estàndard de qualitat:

Mitja màscara filtrant FFP2 NR
EZKZ01
Blanc
No
Termosegella
Ajustable
EN 149:2001 + A1:2009

3. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
3.1. Composició
Filtre: polipropilè.
Capa exterior: SSS Spun bond Nonwoven (polipropilè)
Capa intermèdia: Melt-blowing Nonwoven (polipropilè)
Capa interna: SSS Spun bond Nonwoven (polipropilè)
Bandes d’ajustatge: polipropilè elàstic.
Clip nasal: Alumini.
Exempta de làtex, silicona i PVC.

3.2. Disseny
Disseny que permet un ajustatge hermètic a la cara, cobreix el nas, la boca i la barbeta.

3.3. Eficàcia de filtració de partícules
≥ 94%

3.4. Seguretat
Barrera total de partícules.

3.5. Ús recomanat
8 hores seguides.

3.6. Normativa
- EN 149:2001 + A1:2009.
- Reglament (UE) 2016/425 del Parlament Europeu i del Consell:
Procediment d’avaluació de la conformitat, amb compliment dels requisits de salut i seguretat
especificats a l’annex II del Reglament.
Organisme notificat: Universal Certification and Surveillance Service Trade Ltd. Co., Necip
Fazıl Bulvarı Keyap Sitesi E2 Blok No: 44/84 Yukarı Dudullu
Ümraniye-Istanbul
Turquia
Número d’organisme notificat: 2163

4. ADVERTIMENTS
Ús personal i no reutilitzable.
Les mitges màscares filtrants FFP2 NR d’EARNTZ® model EZKZ01 estan dissenyades per ser
utilitzades una sola vegada i cal rebutjar-les després d’utilitzar-les.

5. ÚS
5.1. Col·locació de la màscara
Es recomana col·locar la màscara sobre la pell nua (és a dir, sense la presència de cabell en contacte amb
la pell de l’usuari i, per a algunes persones, pell afaitada) i respectar els passos següents:
ͳǤ Renteu-vos les mans amb aigua i sabó o fregueu-les amb una solució hidroalcohòlica abans de
manipular la màscara.

ʹǤ Identifiqueu la part superior de la màscara.

͵Ǥ Col·loqueu la màscara a la cara i ajusteu la pinça nasal al nas.

ͶǤ Sosteniu la màscara des de l’exterior i passeu les bandes elàstiques darrere de les orelles.

ͷǤ Abaixeu la part inferior de la màscara a la barbeta.

Ǥ

Verifiqueu que la màscara cobreix la barbeta.

Ǥ

Pessigueu la pinça nasal amb ambdues mans per ajustar-la al nas.

ͺǤ

Verifiqueu que la màscara està col·locada correctament. Per a això cal verificar el segellament i
l’absència de les molèsties respiratòries.

ͻǤ

Una vegada ajustada, no toqueu la màscara amb les mans. Si l’usuari necessita tocar la màscara,
prèviament s’ha de rentar les mans amb aigua i sabó o fregar-se-les amb una solució
hidroalcohòlica.

5.2. Retirada de la màscara
Per evitar la contaminació en retirar una màscara, cal seguir els passos següents:
ͳǤ traieu-vos els guants de protecció;
protecció;
hidroalcohòlica;
ʹǤ renteu-vos les mans amb aigua i sabó o fregueu-les amb una solució hidroalcohòlica;
͵Ǥ retireu la màscara sense tocar-ne la part frontal;
frontal;
ͶǤ col·loqueu la màscara que es rebutjarà en un recipient específic;
específic;
ͷǤ renteu-vos les mans amb aigua i sabó o fregueu-les amb una solució hidroalcohòlica.
hidroalcohòlica.

6. ELIMINACIÓ DE LA MÀSCARA
Per reduir els riscos de l’ús d’aquestes màscares cal advertir que, una vegada utilitzada, s’ha de rebutjar,
perquè no és reutilitzable.

6.1. Procediment per rebutjar la màscara
Les màscares s’han de rebutjar en un contenidor proveït d’una bossa de plàstic (preferiblement, amb
tapa i control no manual, vegeu la figura 1). Es recomana utilitzar doble bossa per preservar el
contingut de la primera bossa en cas d’esquinçament de la bossa exterior.

Figura 1 – Exemple d’un contenidor amb tapa i control no manual

Les màscares utilitzades també es poden rebutjar als contenidors per a rebutjos biològics.

7. CONSERVACIÓ.
Emmagatzemeu-la a temperatura ambient i en condicions seques.

8. CERTIFICACIONS
-

Certificat núm. 2163-PPE-1260: examen UE de tipus (mòdul B).
Certificat núm. 2163-PPE-1260/01: conformitat amb el tipus basada en el control intern de la
producció més un control supervisat de producte a intervals aleatoris (mòdul C2).
Declaració de conformitat del fabricant.

9. ETIQUETATGE

