NANO ROUŠKA - informace pro uživatele
Kód: 59520
Popis:
Roušky ze zdravotně nezávadného úpletu Nano Ag,
určené pro přímý styk s kůží případně sliznicemi.
Vhodnéi pro děti ve věku do 3 let, starší děti i dopělé.
Příjemné na dotek.

Návod na údržbu roušek:
Před prvním použitím antibakteriální roušku důkladně
vyperte v rukou v co nejteplejší vodě za použití jádrového
mýdla (nikoliv tekutého). Nepoužívejte kartáč.

Materiál 1: 92% PES (nano Ag), 8% elastan
Materiál 2: 49% bavlna, 46% PES (nano Ag), 5% elastan
Velikost: univerzální.

Po vyprání roušky se z ní vyplaví aviváž (změkčovadlo)
a obnaží se NanoAg struktura materiálu (není viditelná
lidskému oku).

Upevnění na obličej pomocí gumiček.

Správnou funkci roušky lze ověřit kapkou vody, kterou dáme
na vypranou a usušenou roušku. Kapka zůstane nějakou dobu
na povrchu roušky.

Antimikrobiální pletenina Nano Ag splňuje

vyhlášku Ministerstva zdravotnictví ČR č. 84/2001 Sb.
o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti
ve věku do 3 let
a dále splňuje základní kritéria pro hodnocení textilních
výrobků, které přichází do styku s kůží a sliznicemi (obsah
volného formaldehydu, pH vodného výluhu, stálobarevnost
v potu a v oděru, obsah těžkých kovů, obsah aromatických
aminů). Shodu výrobku s technickou specifikací provedl TZÚ
a vydal certifikát č. 20-097 na základě protokolu
COV/20/369 ze dne 13.11.2020.
Zkoušku potvrzující antibakteriální vlastnosti materiálů
provedl SVÚ Olomouc (protokol č. 3790/2020 dne
29.10.2020).

Použití:
Slouží jako ochrana dýchacích orgánů v prostředí s rizikem
výskytu respiračních onemocnění. Chrání před bakteriemi
a plísněmi, protože aktivní částice stříbra obsažené v
materiálu tyto organismy ničí.

Životnost:
Životnost roušek je velmi dlouhá. Nelze však stanovit
konkrétní časový údaj. Ten závisí na šetrném způsobu praní.

Balení:
v igelitovém sáčku po 50 kusech.

Skladování, přeprava, likvidace:
Skladujte je při pokojové teplotě na suchém a větraném
místě mimo přímé působení slunečního světla.
Přepravujte v původním balení nebo v plastovém pytli.
Roušky nevhodné pro použití likvidujte dle zákona o
odpadech - pokud nebyly znečištěny nebezpečnými
látkami, vyhoďte do běžného komunálního odpadu.

S každým dalším vypráním se bude prodlužovat doba setrvání
kapaliny na povrchu roušky.
Obsah kapének, které se případně vsáknou do roušky, je
následně rozložen stříbrem obsaženým ve struktuře
materiálu, který působí baktericidně i fungicidně - ničí
bakterie a plísně.
Po dosažení správné funkčnosti roušky (kapky zůstávají na
povrchu) můžete prát i v pračce. Prací prostředek - mýdlové
vločky apod.
Roušku vyperte každý den po používání a nechejte volně
uschnout mimo přímý tepelný zdroj.
Materiál obsahuje elastan, nesmí se žehlit. Elastan by se
seškvařil. Teplota praní max 65°C, doporučujeme však praní
v ruce.

Distributor:
COMERTEX OSTRAVA spol. s r.o.
Orlovská 343/148, 713 00 Ostrava Heřmanice
www.comertex.cz

Výrobce pleteniny Nano Ag:
JIMIPLET, s.r.o.
569 73 Svojanov 67

Upozornění
Materiály, které přicházejí do styku s pokožkou uživatele,
mohou být u citlivých osob příčinou alergických reakcí.
V případě podráždění pokožky roušku dále nepoužívejte.

