
Ulommaiset kerrokset 
PP-kuitukangasta.

Koko: 17,5 x 9,5 cm

Väri: sininen

CE-merkitty.

Pakattu 50 kpl 
kartonkipakkaukseen.

Tarjous voimassa niin kauan kun tavaraa riittää.

EN149:2001+A1-2009

KERTAKÄYTTÖINEN

Hengityssuojain

Turvakerroin Oy   |   27500 Kauttua, Finland   |   www.turvakerroin.com

Kertakäyttöinen, 
3-kerroksinen kasvomaski, 

joka suojaa pienhiukkasilta. 

Maskin käyttö saattaa vähentää 
taudin leviämisen riskiä.

- Ihoystävällinen 
- Hypoallergeeninen suojain 

- Korvalenkit

á 2,97 € / 100 kpl 

á 2,72 € / 500 kpl 

á 2,35 € / 1000 kpl
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- Hengityssuojain on henkilökohtainen hygieniatuote.
- Hengityssuojain on yksittäispakattu korkean hygieniatason 
   varmistamiseksi.

Huomioi ennen tuotteen käyttöönottoa:
- Pese kädet huolellisesti saippualla ennen tuotepakkauksen avaamista.
- Avaa tuotepakkaus juuri ennen käytön tarvetta.
- Pue suojain puhtailla käsillä päällesi.
- Suojaimessa turvallinen ja venyvä kiinnitysnauha, jolla suojain kiinnitetään. 
- Aseta suojain tiiviisti kasvoillesi, niin että suu ja nenä jäävät suojaimen alle.
- Kiristä kiinnitysnauha.
- Käytön jälkeen hävitä tuote.

HENGITYSSUOJAIN
Suojausaste:  FFP2
Sisin kerros:  hypoallergeeninen 
                         materiaali
Nenäklipsi:  kyllä
Käyttöolosuhteet: -30 - +70 celsiusta

Tuote on yksittäispakattu.

Täyttää CE EN 149:2001+A1:2009 
vaatimukset.

Hengityssuojain, 
pakkauslaatikko

Hengityssuojain, 
yksikköpakkaus



Form QAT_10-M04, version 00, effective since March 6th, 2020 

Ente Certificazione Macchine Srl
Via Ca’ Bella, 243 – Loc. Castello di Serravalle – 40053 Valsamoggia (BO) - ITALY

 +39 051 6705141   +39 051 6705156   info@entecerma.it   www.entecerma.itC
er

tif
ic

at
e 

–
C

ер
ти

ф
ик

ат
 –

證
明
書

–
C

er
tif

ic
at

 –
증
명
서

–
ادة 

شھ
Certificate of Compliance
No. 4N200325T.LCK0T30

Certificate’s 
Holder:

Laiyuan County Kaisen Medical 
Devices Co., Ltd.
Fuzeyuan Industrial Park, Laiyuan County, Baoding 
City, Hebei Province, China

Certification ECM 
Mark:

Product: KN95 professional mask
Model(s): KN95

Verification to: Standard:
EN 149:2001 +A1:2009

related to CE Directive(s):
R 2016/425 (Personal Protective Equipment)

Remark: This document has been issued on a voluntary basis and upon request of the manufacturer. It is 
our opinion that the technical documentation received from the manufacturer is satisfactory for the 
requirements of the ECM Certification Mark. The conformity mark above can be affixed on the products 
accordingly to the ECM regulation about its release and its use. 

Additional information and clarification about the Marking:

The manufacturer is responsible for the CE Marking process. This document has been 
issued on the basis of the regulation on ECM Voluntary Mark for the certification of 
products. RG01_ECM rev.3 available at: www.entecerma.it

Issuance date: 25 March 2020
Expiry date: 24 March 2025

Reviewer 
Technical expert
Amanda Payne

Approver 
ECM Service Director

Luca Bedonni
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