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1. PRODUKTUAREN DESKRIBAPEN OROKORRA

EARNTZ® FFP2 NR erdi-maskara iragazlea, EZKZ01 modeloa, erabili eta botatzeko arnas babeseko 
ekipamendua da, eta aireak garraiatzen dituen partikulen aurkako babesa ematen du. Zabaldu egiten 
delarik estaldura-sentsazio handiagoa emateko, azalera handitzen laguntzen du eta arnasketa hobetzen du.

Erabili eta botatzeko maskara hau babes orokorreko erabilerarako diseinatuta dago eta material erresistente 
eta biobateragarriak erabiltzen ditu; horrela, pertsonei kalitatezko arnas-babesa ematen die, fidagarria eta 
erosoa. Bere helburua da aireak garraiatutako zenbait partikularekiko erabiltzaileak duen esposizioa 
murriztea, partikula txikien aerosolak eta tanta handiak barne.  Aerosol biologikoetatik babesten du, 
birusak eta bakterioak barne.

Produktu hau ez da maskara kirurgikoa, eta ez da erabili behar ebakuntza-geletan edo eragiketa 
inbaditzaileetan, eta ez da egokia gas kaltegarrien eta lurrunaren aurka babesteko, ez eta ingurune 
hipoxikoetarako, urpeko eragiketetarako, ihesetarako eta suteen aurkako borrokarako ere. Produktu hau ez 
da egokia sugar irekiko lantokietarako (soldadura, galdaketa, etab.).

2. ZEHAZTAPENAK

Produktuaren izena: FFP2 NR erdi-maskara iragazlea, 
modeloa: EZKZ01
Kolorea: Zuria
Balbula: Ez
Doikuntza bandak finkatzea:

Sudurreko 
klip termozigilatzea: Doigarria
Kalitate estandarra: EN 149:2001 + A1:2009

3. EZAUGARRI TEKNIKOAK

3.1. Osaera

Iragazkia: polipropilenoa.
Kanpoko geruza: SSS Spun bond Nonwoven 
(polipropilenoa) Bitarteko geruza: Melt-blowing 
Nonwoven (polipropilenoa) Barne-geruza: SSS Spun bond 
Nonwoven (polipropilenoa)

Doikuntza bandak: polipropileno 
elastikoa. Sudurreko klipa: Aluminioa.

Latex, silikona eta PVCrik gabea.

3.2. Diseinua

Aurpegiari hermetikoki egokitzen zaion diseinua, sudurra, ahoa eta kokotsa estaltzen baititu.

3.3. Partikulak iragazteko eraginkortasuna

≥ % 94
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3.4. Segurtasuna

Partikulen babes osoa.

3.5. Erabilera gomendatua

8 ordu jarraian.

3.6. Araudia

- EN 149:2001 + A1:2009.

- Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016/425 Erregelamendua (EB):
Adostasuna ebaluatzeko prozedura, Erregelamenduaren II. eranskinean zehaztutako osasun eta 
segurtasun baldintzak betez.

Jakinarazitako erakundea: Universal Certification and Surveillance Service Trade Ltd. Co., 
Necip Fazıl Bulvarı Keyap Sitesi E2 Blok No: 44/84 Yukarı Dudullu 
Ümraniye-Istanbul
Turkia
Jakinarazitako erakundearen zenbakia: 2163

4. OHARRAK

Erabilera pertsonalerako, ezin da berrerabili.

EARNTZ® FFP2 NR erdi-maskara iragazlea, EZKZ01 modeloa, behin bakarrik erabiltzeko 
diseinatuta dago, eta erabili ondoren bota egin behar dira.

5. ERABILERA

5.1. Maskara jartzea

Maskara zuzenean larruazalaren gainean jartzea gomendatzen da (hau da, erabiltzailearen azala ukitzen 
duen ilerik gabe eta, pertsona batzuentzat, bizarra moztutako azalaren gainean), eta urrats hauek betetzea:

Garbitu eskuak urarekin eta xaboiarekin edo igurtzi itzazu disoluzio hidroalkoholiko batekin 
maskara erabili aurretik.

Maskararen goiko aldea identifikatu.
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Jarri maskara aurpegian eta doitu sudur-klipa sudurrera.

Eutsi maskarari kanpotik eta jarri banda elastikoak belarrien atzetik.

Jaitsi maskararen beheko aldea kokotsera.

Ziurtatu maskarak kokotsa estaltzen duela.

Estutu sudur-klipa bi eskuekin, sudurrari egokitzeko.

Ziurtatu maskara behar bezala jarrita dagoela. Horretarako, begiratu zigilatuta dagoela eta ziurtatu 
arnasteko eragozpenik ez dagoela.

Doitu ondoren, ez ukitu maskara eskuekin. Erabiltzaileak maskara ukitu behar badu, eskuak 
urarekin eta xaboiarekin garbitu beharko ditu edo soluzio hidroalkoholiko batekin igurtzi.
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5.2. Maskara kentzea

Maskara kentzean kutsadura saihesteko, urrats hauek jarraitu behar dira:

kendu babes-eskularruak;

garbitu eskuak urarekin eta xaboiarekin edo igurtzi itzazu soluzio hidroalkoholiko batekin;

kendu maskara aurreko aldea ukitu gabe;

jarri bota beharreko maskara ontzi jakin batean;

garbitu eskuak urarekin eta xaboiarekin edo igurtzi itzazu soluzio hidroalkoholiko batekin.

6. MASKARA DEUSEZTATZEA

Maskara erabiltzeak ekar ditzakeen arriskuak murrizteko, kontuan izan behin erabili ondoren bota egin 
behar dela, ez baita berrerabilgarria.

6.1. Maskara botatzeko prozedura

Maskarak plastikozko poltsadun edukiontzi batean bota behar dira (ahal bada, edukiontziak estalkia 
eta eskurik gabeko irekitzeko kontrola izan behar ditu; ikus 1. irudia). Bi poltsa erabiltzea 
gomendatzen da, kanpoko poltsa urratuz gero barrukoaren edukia babesteko.

1. irudia – Estalkia eta eskurik gabe irekitzeko kontrola duen edukiontzi baten adibidea

Erabilitako maskarak hondakin biologikoetarako edukiontzietan ere bota daitezke.
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7. KONTSERBAZIOA.

Biltegiratu giro-tenperaturan eta baldintza lehorretan.

8. ZIURTAGIRIAK

- 2163-PPE-1260 ziurtagiria: motaren gaineko UE azterketa (B modulua).
- 2163-PPE-1260/01 ziurtagiria: motaren gaineko adostasuna ekoizpenaren barne-kontrolean eta 

ausazko tartekako produktuaren kontrol gainbegiratuan oinarrituta (C2 modulua).
- Fabrikatzailearen adostasun aitorpena.

9. ETIKETATZEA
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