


Tack för att Du köpte vår andningskyddsmask med SPEED Filter Pro!

Masken är av typen sportmask - lätt att ta på sig och ta av sig, sitter bra och är framför 
allt lätt att andas i även vid fysisk ansträngning.

Masken är tillverkad av neopren, ett material som är mycket lätt och lagom elastiskt. NeoMasken är tillverkad av neopren, ett material som är mycket lätt och lagom elastiskt. Neo-
pren är vattentätt, stötdämpande, värmeisolerande och oljebeständig. För att förhindra 
eventuell dålig lukt som uppstår i början efter tillverkningen levereras i påsen även en 
luktpåse.

Masken har två andningsventiler som stängs vid inandning och öppnas vid utandning. 
Ventilerna kan vid behov lätt bytas ut.

Med varje mask levereras ett speciellt utformat SPEED Filter Pro andningsfilter. Fler filter 
kan köpas till separat. Det är en CE certifierat 5 lagers filter som innehåller aktivt kol (tar 
bort bl.a. dålig lukt) och överskrider gällande normer för FFP3 N99. Enl. labbtester filtre-
ras ~99.6% partiklar.
 
Filtret är mest effektiv under de första c:a 8 timmars användning och därefter minskar ef-
fektiviteten med c:a 1% för varje kommande 8 timmars användning. Filtret bör också 
bytas om det blir mycket smutsigt eller det är märkbart svårare att andas in. Undvik att ta 
på filret med smutsiga händer för att inte sprida bakterier. Varken masken eller filret har 
bäst före datum. Filret bör förvaras torrt, förbrukat filter byts ut, tvättas ej. Masken tål 
vatten och kan tvättas vid behovs med tvål/milt tvättmedel i 40 gradigt vatten. Näsbygeln 
kan dock med tiden börja rosta, därför är det viktigt att försöka hålla masken torr och inte 
blöta ner den i onödan.blöta ner den i onödan.

Användarinstruktioner: Placera masken så att den täcker över munnen och näsan. 
Bygeln ska vara på näsan och kan böjas för att masken ska forma sig bra runt nästan. 
Du måste kunna andas genom både näsan och munnen. Sätt ihop kardborrebanden på 
baksidan av huvudet, utan att spänna för mycklet. Masken ska sitta bekvämt och tät på 
ansiktet så att du kan andas och röra på huvudet utan förhinder.

Byte av filter: För att ta loss det gråa filrtet lossar man luftventilerna genom att vrida de. 
Placera det nya filtret på samma sätt och sätt ihop ventilerna genom att skruva ihop de 
som de var innan. 
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