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Technický list 

 

BTL Flat-Fit Healthcare Respirator 

 
PRODUCT DESCRIPTION 
 

Respirátor BTL FLAT-FIT Healthcare Respirator je osobní ochranný prostředek, skládající se ze čtyř vrstev, které 

pomáhají poskytovat ochranu dýchání způsobenou filtrací částic ze vzduchu během dýchání. Výrobek je schválen 

a navržen tak, aby poskytoval ochranu dýchání filtrováním potenciálně nebezpečných a škodlivých částic ze 

vzduchu během dýchání, čímž se snižuje expozice uživatele těmto částicím, pokud jsou používány v souladu se 

všemi pokyny a omezeními použití v návodu k použití a platných bezpečnostních opatřeních a zdravotní předpisy. 

Produkt je uváděn na trh v souladu s požadavky nařízení (EU) 2016/425. 

Výrobek je uváděn na trh v souladu s požadavky normy EN 149: 2001 + A1: 2009 ve třídě FFP2 NR. 

 

SKLADBA PRODUKTU 

Vnitřní a vnější vrstva Polypropylen netkaná textilie - Spunbond 

Filtrační vrstva Polypropylen netkaná textilie - Meltblown 

Nosní svorka (vestavěná) Hliník 

Gumičky za hlavu Gumičky bez latexu 

 
 

TECHNICKÉ SPECIFIKACE 

FILTRAČNÍ TŘÍDA  
(EN149:2001) 

FFP2  
(>94% pro pevné a olejové částice) 

BFE 
(ASTM F2101 and EN14683:2019) 

≥99.9% 

VFE 
(Stejný postup jako u BFE. the same procedure as 
BFE. Použitý testovací organismus je bakteriofág) 

≥99.9% 

PFE 
(ASTM F2299) 

≥99.9% 

OCHRANA PROTI PRŮNIKU TEKUTIN 160 mmHg  
(ASTM F1862) 

Ano 

HOŘLAVOST 
Class I (CFR 16 1610) 

Ano 

BEZ LATEXU Ano 

BIOKOMPATIBILITA 
(10993-1:2009, 10993-5:2009, 10993-10:2010) 

Ano 

Barva Bílá 

Výdechový ventil Ne 

Skladovací doba 5 let 

Individuální balení ve folii Ano 

 
 

BALENÍ PRODUKTU 

Počet respirátorů v krabičce 25 

Počet krabiček v kartonové krabici 8 

Velikost krabičky 284 x 102 x 107 mm 

Váha krabičky 280g 

Velikost kartonové krabice  581 x 216 x 232 mm 

Váha kartonové krabice 2400g 
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ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ PRODUKTU 

Udržujte respirátor čistý. K čištění nepoužívejte dezinfekční prostředek a po použití jej zlikvidujte. Výrobek není 

určen ke sterilizaci před použitím ani k opakovanému použití. Tento produkt je určen maximálně na jednu 

pracovní směnu. 

Doba použitelnosti respirátoru je 5 let a respirátor by měl být umístěn v balení a skladován v čisté chladné a 

suché atmosféře, aby byla zajištěna ochrana proti prachu, chemikáliím, vlhkosti, nadměrnému teplu a přímému 

slunečnímu záření. Skladujte v teplotním rozsahu -5 - 50 ° C a při relativní vlhkosti nejvýše 60% 

VZHLED PRODUKTU 

 

 

 

  


