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HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
KC Mask VBF 99.9
Termék leírása:
A KC Mask VBF 99.9 egy olyan többször használatos egyéni védőeszköz, mely bizonyítottan megszűri
a levegőben található vírusok és baktériumok 99,9%-át.
Maszkjainkban a cserélhető filterek mindkét irányba szűrnek, így nem csak a maszk viselőjét, hanem
annak környezetét is a lehető legnagyobb mértékben védik. A filtereket 24 óra után cserélni kell. A
maszkot csak a gyártó által biztosított filterrel használja! Amennyiben a maszkot más gyártótól
származó filterrel használja, nem garantált a szűrési hatékonyság!
A KC Maskok bőrbarát anyagból készültek ezért biztonsággal hordhatóak, hosszabb használat esetén
sem okoz irritációt.
A maszkok két méretben készülnek:
L (Large) – Nagy méret
S (Small) – Kis méret
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Az első használat előtt győződjön meg arról, hogy a csomagolás sértetlen.
Ne használja olyan helyiségben, ahol az oxigéntartalom kevesebb mint 20%.
A KC Maszk nem egy porvédő maszk, hanem a levegőben szálló vírus és baktérium nagy
hatékonysággal való kiszűrésére készült maszk!
A KC Maszk vírusszűrője 24 órán át gátolja a vírusok és baktériumok átjutását. Mivel ezt a
hatásfokot az arctömítés szivárgása nagymértékben befolyásolja, a maszk felhasználója
mindig ellenőrizze, hogy megfelelően illeszkedik-e a maszk a viselés teljes időtartama alatt!
A vírusvédelem csak akkor hatékony, ha az eszköz illeszkedése a viselés teljes időtartama
alatt rendeltetésszerűen történik, a fentiekben leírtak alapján.
KC Maszk vírusszűrője könnyen eltömődhet poros, szennyezett levegőjű környezetben.
Eltömődés esetén a szűrőt azonnal cserélni kell.
A terméket dobozában, tiszta, illetve száraz helyen, -20°C és +40°C között lehet tárolni,
kevesebb mint 70% relatív páratartalom mellett.
A maszk csak a filter eltávolítása után, az alábbi módokon fertőtleníthető:
1. Forró, forrásban lévő vízzel leforrázva (95oC felett) legalább 1 percig, vagy,
2. 70% alkoholos fertőtlenítőszerrel (IPA) alaposan átmosva, vagy,
3. antibakteriális szappanos meleg vízzel átmosva.
A maszkot a fertőtlenítéshez nem kell teljesen alkatrészeire szedni! Elegendő a filter
eltávolítása.
Lehetőleg ne nyomja össze vagy hajtsa össze a terméket tárolása, vagy szállítása során.
Mindig tiszta, és fénytől védett környezetben tárolja. (KC Minibagben, fertőtlenített edényben,
vagy például fedeles műanyag dobozban.)
Használat előtt ellenőrizze, hogy a termék felhasználhatósági ideje nem járt-e még le, illetve
nem sérült-e valahol a maszktest vagy a szűrő!
A környezeti követelményeknek az eszközök használata és megsemmisítése
vonatkozásában, be kell tartani a helyi szabályokat, illetve a hulladékkezelési jogszabályokat!
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Figyelmeztetés:
•

•

•
•
•
•
•
•

•

Amennyiben Ön szakállas, vagy bajszot visel, különös alapossággal győződjön meg arról,
hogy a maszk megfelelően illeszkedjen az arcára, mert a nem megfelelő illeszkedés
befolyásolja a maszk szűrésének hatékonyságát!
Ne javítsa, ne tisztítsa a szűrőket! Vigyázzon, hogy a szűrő ne sérüljön meg használat
közben! Ne érintse meg a szűrő anyagot, illetve ne nyúljon bele a szűrőházba! Ne érintse meg
nyelvével azt, ugyanis a szűrő így könnyen sérülhet, és nem fogja biztosítani a szűrési
hatékonyságát!
Ha a légzés nehézzé válik, biztonságos környezetben cserélje a szűrőt egy újra, mivel ez
jelezheti az eltömődést poros, szennyezett környezetben!
A maszkhoz csak a KC Struktur Kft. által szállított eredeti szűrőt használjon!
Ne használja a maszkot más egészségre veszélyt jelentő légköri szennyeződések kiszűrésére,
mint amire az tanúsított vagy ajánlott teszttel rendelkezik!
Ez a maszk, illetve vírus és baktérium szűrő nem véd sem gázokkal, sem a kémiai aeroszol
anyagokkal, illetve tűzzel és gőzökkel szemben!
Ha szédülést tapasztal, ne használja a maszkot! Ha más irritációt, vagy az arcán
kellemetlenséget tapasztal, ne használja a maszkot és lépjen kapcsolatba kezelőorvosával!
A maszkot csak a gyártótól származó pánttal viselje. Amennyiben akár a pántokat, akár a
maszk más elemét kicseréli úgy már nem fogja a megfelelő védelmet nyújtani, valamint a
gyártó nem vállal a termékre garanciát.
Ha megsérülne, elszakadna egy alkatrész, csak a gyártó által biztosított alkatrésszel
helyettesítse!

A termékek garanciális feltételei az általános értékesítési szerződésben foglaltak határozzák meg.
Az általános szerződési feltételeket a www.kcvirusmask.shop oldalon találja. Amennyiben kérdése
merülne fel, úgy az order@kcvirusmask.com e-mail címen állunk rendelkezésére.
A KC Vírus Maszk adatlapja és a minőségi tanúsítvány a www.kcvirusmask.shop honlapról tölthető
le.
A megfelelőség és a helyes használat érdekében tartsa be az érvényes munkavédelmi szabályokat,
a használati útmutatóban megtalálható információkat, igény esetén keresse fel munkavédelmi
felelős kollégáját.
Ebben a dokumentumban szereplő információknak való megfelelés nem mentesíti a felhasználót a
további, más biztonsági és munkahelyi szabályok betartása alól!
A KC Mask a KC Struktur Kft. védjegye. Regisztrált márka- illetve forma- és mintaoltalommal ellátott
termék. Minden jog fenntartva!
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Olyan eszközt jelöl, amelyet egyszeri használatra szánnak (filterek)
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Jelzi, hogy a felhasználónak el kell olvasnia a használati utasítást.

Felhelyezési utasítások, illetve használati javaslatok:
1.
2.

3.

K

Megfelelőségi jel + Tanúsító Szervezet azonosítója

Mielőtt feltenné a maszkot, ellenőrizze, hogy a keze (védőkesztyűje) tiszta-e. Amennyiben
szükséges, fertőtlenítse kezét, illetve a maszkot használat előtt. Lásd az 1. ábrát.
Ha a maszk fertőtlenítése forró vízzel vagy bármilyen más magas hőmérsékletű gőzzel
történik, a szűrőket mindenféleképpen távolítsa el a szűrőház tartóból, illetve adapterből.
Lásd a 2. ábrát.
Fertőtlenítés után helyezze vissza a szűrőt/adaptert a helyére, figyeljen a pontos illesztésre.
Fokozottan figyeljen arra, hogy ne nyúljon bele ujjával a szűrőbe! Lásd a 3. ábrát.
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Felhelyezési utasítások, illetve használati javaslatok:
4.

5.

6.
7.

8.

9.
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Húzza az alsó pántot át a fején egészen a nyakáig, majd illessze az arca elé a kezében
tartott maszkot úgy, hogy a maszk felső pereme az orrára simuljon, az alsó pereme pedig az
álla alá illeszkedjen. Lásd a 4. ábrát.
Amikor a maszk az arcával zárt teret alkot, a felső pántot illessze a fejére. Ezt fordítva is
megteheti, először a maszkot felhelyezve, majd a pántokat. Legyen óvatos, hogy a pántokat
ne szakítsa szét. A pántok 25N szakítóerő hatásra vannak tesztelve. Lásd az 5. ábrát.
Állítsa be a pántokat a fejméretének megfelelően. Ezt a beállítást többször is megismételheti,
addig, amíg a maszk megfelelően illeszkedik az arcához. Lásd a 6. ábrát.
A felső pántot és az alsó pántot is a fejtetőn helyezze el, ha lehetséges, közvetlenül egymás
alatt. Második opcióként az alsó pántot a fülek alatt is átvezetheti, ha úgy érzi így jobban zár,
illetve kényelmesebb viselnie a maszkot (a tarkó felett). Ügyeljen rá, hogy felhelyezésnél a
pántok ne csavarodjanak egymásba, illetve ne szakadjanak el! Lásd az 7. ábrát.
Bizonyosodjon meg róla, hogy a pántok nem lazulnak ki használat közben. Ezt segíti a
középső nyílás a csatlakozón, ahol át lehet fűzni a pántokat miután megtaláltuk a pontos
szorítási méretet. Esetleg ajánlott egy kis csomó kötése a pántokon. Lásd a 8. illetve a 9.
ábrát.
A pántok hosszát egészen addig állítsa, amíg megfelelő lesz a tömítés arca körül és nem érez
befele áramló levegőt máshol, csak a szűrőn keresztül! Ezt ellenőrizheti úgy is, hogy mély
levegőt vesz, ha nem szivárog be a levegő a perem mögött akkor helyes a felhelyezés, és
hatékony lesz a szűrés.
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A maszk összeszerelése:
A filtertartót helyezze a maszk belsejébe a jelzésnek megfelelően (horony + csap) majd
a maszktest külső részére illessze rá a jelzésnek megfelelően a gyűrűt. Még ne nyomja
össze! A maszktestet nyomja fel a gyűrű legfelső pontjáig, majd nyomja össze a gyűrűt
és a filtertartót, közézárva a maszktestet, majd győződjön meg róla, hogy a maszktest
megfelelően illeszkedik-e a filtertartó és a gyűrű között.
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