FICHA TÉCNICA DE MEDIA MÁSCARA
FILTRANTE EARNTZ® FFP2 NR
Modelo EZKZ01C

Revisión: 14/09/2020

1. DESCRICIÓN XERAL DO PRODUTO
Esta media máscara filtrante FFP2 NR de EARNTZ® modelo EZKZ01C é un equipo de protección
respiratoria desbotable que axuda a proporcionar protección contra partículas transportadas polo aire.
Expándese para achegar unha maior sensación de amplitude, axudando a aumentar a área de superficie e,
deste modo, mellorar a respiración.
Esta máscara desbotable está deseñada para un uso de protección xeral e fabricada con materiais
resistentes e biocompatibles que axudan a proporcionar unha protección respiratoria de calidade, fiable e
cómoda para as persoas. O seu obxectivo é reducir a exposición do usuario a certas partículas
transportadas polo aire, incluídos os aerosois de partículas pequenas e as gotas grandes. Protexe da
exposición aos aerosois biolóxicos, incluídos os virus e as bacterias.
Este produto non é unha máscara cirúrxica e non debe utilizarse en quirófanos ou en operacións invasoras,
e tampouco é apta para protexer contra gases nocivos e vapor, ou para ámbitos hipóxicos, operacións
subacuáticas, escapes e loita contra incendios. Este produto non é adecuado para lugares de traballo con
chamas abertas (como soldadura, fundición etc.).

2. ESPECIFICACIÓNS
Nome do produto:
Modelo:

Media máscara filtrante FFP2 NR
EZKZ01C

Cor:
Talle:

Branca
Única

Válvula:
Clip nasal:
Estándar de calidade:

Non
Axustable
EN 149:2001 + A1:2009

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
3.1. Composición
-

Capa externa e interna: Tecido sen tecer spunbond.
Filtro: tecido sen tecer melt-blown.
Bandas de axuste de fiados con núcleo de licra + nailon.
Clip nasal: clip nasal de polipropileno e arame de ferro galvanizado.
Fibela: polipropileno.

Exenta de látex, silicona e PVC.

3.2. Deseño
Deseño que permite un axuste hermético á cara, cubrindo o nariz, a boca e a barbela.

3.3. Eficacia de Filtración de Partículas
≥ 94%

3.4. Seguridade
Barreira total de partículas.

3.5. Uso recomendado
8 horas seguidas.

3.6. Normativa
- EN 149:2001 + A1:2009.
- Regulamento (UE) 2016/425 do Parlamento Europeo e do Consello:
Procedemento de avaliación da conformidade, cumprindo os requisitos de saúde e seguridade
especificados no Anexo II do Regulamento.
Organismo Notificado: Universal Certification and Surveillance Service Trade Ltd.
Co., Necip Fazıl Bulvarı Keyap Sitesi E2 Blok No: 44/84
Yukarı Dudullu Ümraniye-Istanbul
Turquía
Número de Organismo Notificado: 2163

4. ADVERTENCIAS
Uso persoal e non reutilizable.
As medias máscaras filtrantes FFP2 NR de EARNTZ® modelo EZKZ01C están deseñadas
para ser utilizadas unha soa vez e deben desbotarse despois da súa utilización.

5. USO
5.1. Colocación da máscara
Recoméndase colocar a máscara sobre a pel núa (é dicir, sen a presenza de cabelo en contacto coa
pel do usuario e, para algunhas persoas, pel afeitada) e respectar os seguintes pasos:
ͳǤ Lavar as mans con auga e xabón ou fregalas cunha solución hidroalcohólica antes de manipular
a máscara.

ʹǤ Identificar a parte superior da máscara.
͵Ǥ Colocar a máscara na cara e axustar a pinza nasal ao nariz.

ͶǤ Soster a máscara dende o exterior e pasar as bandas elásticas detrás das orellas.

ͷǤ Se se desexa, colocar a fibela nas bandas elásticas por detrás da cabeza e axustar.

Ǥ Baixar a parte inferior da máscara á barbela.

Ǥ

Verificar que a máscara cobre a barbela.

ͺǤ

Beliscar a pinza nasal con ambas as dúas mans para axustala ao nariz.

ͻǤ

Verificar que a máscara está colocada correctamente. Para isto, é necesario verificar o selado
e a ausencia de molestias respiratorias.

ͳͲǤ Unha vez axustada, non tocar a máscara coas mans. Se o usuario necesita tocar a máscara,
debe lavar previamente as mans con auga e xabón ou fregalas cunha solución
hidroalcohólica.

5.2. Retirada da máscara
Para evitar a contaminación ao retirar unha máscara, débense seguir os seguintes pasos:
ͳǤ quitar as luvas de protección;
protección;
ʹǤ lavar as mans con auga e xabón ou fregalas cunha solución hidroalcohólica;
͵Ǥ retirar a máscara sen tocar a parte frontal da máscara;
máscara;
ͶǤ colocar a máscara que se vai desbotar nun recipiente específico;
específico;
5. lavar as mans con auga e xabón ou fregalas cunha solución hidroalcohólica.

6. ELIMINACIÓN DA MÁSCARA
Para reducir os riscos do uso destas máscaras, débese advertir que unha vez usada se debe desbotar,
porque non é reutilizable.

6.1. Procedemento para desbotar a máscara
As máscaras débense desbotar nun colector provisto dunha bolsa de plástico (preferiblemente con
tapa e control non-manual, véxase a figura 1). Recoméndase utilizar dobre bolsa para preservar o
contido da primeira bolsa en caso de esgazadura da bolsa exterior.

Figura 1 – Exemplo dun colector con tapa e control non-manual

As máscaras utilizadas tamén se poden desbotar nos colectores para refugallos
biolóxicos.CONSERVACIÓN.
Almacenar a temperatura ambiente e en condicións secas.

7. CERTIFICACIÓNS
-

Certificado N.º 2163-PPE-994: exame UE de tipo (módulo B).
Certificado N.º 2163-PPE-994/01: conformidade co tipo baseada no control interno da
produción máis un control supervisado de produto a intervalos aleatorios (módulo C2).
Declaración de conformidade do fabricante.
Informe de ensaio N.º 2020EC2860, emitido polo organismo notificado ASOCIACIÓN DE
INVESTIGACIÓN DA INDUSTRIA TÉXTIL (AITEX), con N.º 0161.

8. ETIQUETAXE

