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1. Popis produktu

Jedná se o průhlednou filtrační čtvrtmasku s výdechovým a vdechovými ventily a úpravou proti pocení.

Průhledný respirátor se skládá z lícnicové části s průhledným čelním štítem opatřeným těsnícím lemem (1),
filtračního segmentu, který má dvě části vnější (2) a vnitřní (3) a do kterého se vkládá filtr FPR21. Pohyb
vzduchu je kontrolován jedním výdechovým ventilem s membránou v přední části masky, který je chráněn
snímatelným krytem (4) a dále pomocí dvou nádechových ventilů s membránami, které jsou umístěny
na vnitřní části filtračního segmentu.
Upínací systém se dělí na spodní nastavitelný popruh upínaný okolo krku, který je součástí těsnícího
lemu a horní, snímatelný popruh upínaný přes temeno hlavy. Horní popruh respirátoru má za úkol masku
nadlehčovat a snižovat tlak na hřbet nosu. Oba popruhy jsou délkově nastavitelné.
Vnitřní strana průhledného čelního štítu je opatřena hydrofilní folií proti zamlžování.
Průhledný respirátor se dodává v ochranném obalu s jedním párem filtrů FPR21 a s návodem k použití.

2. Upozornění / varování
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Průhledný respirátor nesmí být používán:
• je-li na respirátoru patrné poškození nebo znečištění
• jestliže těsnící okraj masky nepřiléhá k tváři po celém jeho obvodu
• v prostředích, kde není známo složení a koncentrace škodlivin v ovzduší
• při nevolnosti, či shledáte-li dýchání obtížným
• pokud atmosféra obsahuje méně než 19,5 % kyslíku
Těsnost přiléhání respirátoru k tváři může být omezena v případě, že uživatel má na dosedací ploše těsnící
linie vousy. Použití v prostředí s nízkou teplotou snižuje funkci ANTI-FOG vrstvy proti mlžení. PR21 je
vzhledem k velikosti určen pro osoby starší 15let.

3. Použití

Průhledný respirátor je určen k ochraně uživatele proti vdechování pevných částic a kapalných aerosolů.
Chrání uživatele před prachovými a organickými mikročásticemi obsaženými ve vzduchu až do velikosti
0,3μm (pilová a prachová zrnka, viry, bakterie apod.). Respirátor je určen pro opakované použití.

3.1 Nasazení respirátoru:

• Před použitím výrobku důkladně prostudujte jeho návod k použití, zkontrolujte, zda respirátor není
mechanicky poškozený a žádné jeho části nejsou uvolněné. Ujistěte se, že filtry FPR21 jsou nepoškozeny
a řádně zasunuty. Přesvědčte se, že filtrační segmenty jsou pevně usazené v těle čtvrtmasky a obě jeho
části (vnitřní a vnější) k sobě těsně přiléhají. Opticky zkontrolujte membrány výdechového a nádechových
ventilů, těsnící lem a popruhy.
• Rozepněte spodní upínací popruh.
• Nasaďte čtvrtmasku na tvář tak, aby horní strana těsnícího okraje seděla na hřbetu nosu a spodní strana
dosedala mezi spodní ret a bradu.
• Zapněte dolní popruh okolo krku a respirátor usaďte tak, aby těsnící okraj doléhal na tvář po celém svém
obvodu.
• Cítíte-li, že váha respirátoru příliš tlačí na váš nos a komplikuje pohodlné dýchání, nadlehčete masku
pomocí horního popruhu, který přetáhnete přes temeno hlavy a zapnete. Nádech a výdech nosem musí
být volný a přirozený, stejně tak i pohyb úst.
• Pokud respirátor netěsní a vzduch proniká podél nosu nebo jinde kolem těsnícího okraje, je třeba znovu
upravit nasazení masky posunutím do vhodnější polohy, úpravou či posunutím upínacích popruhů. Je-li
maska nasazena příliš vysoko, je pohyb úst hůře viditelný a při řeči hrozí riziko netěsnosti masky.

3.2. Výměna filtrů

Průhledný respirátor používá výhradně filtry typu FPR21 třídy P2, které se vkládají do postranních
krytů – filtračních segmentů. Životnost filtrů je závislá na koncentraci prachu a mikročástic na pracovišti
a na aktivitě uživatele.
Filtry v respirátoru musí být vyměněny, jestliže:
• prach pronikl respirátorem a bylo zjištěno znečištění, nebo jiný příznak průniku škodlivin respirátorem
• došlo k podstatnému zvýšení dýchacího odporu
Postup výměny filtrů:
1
1. Respirátor uchopte do obou rukou a oběma palci
vytlačte filtrační segment z průhledné části čtvrtmasky
směrem ven. Tlačte na rohy segmentu u průhledné části
respirátoru viz obr. 1.

4. Údžba
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2. Jemným tahem oddělte vnitřní a vnější část
filtračního segmentu viz. obr. 2.
2

Vizuální a funkční
kontrola

3. Jemným tlakem vyjměte použitý filtr z vnější
části filtračního segmentu. Tlačte na rohy krytu,
nikdy na jeho střed, viz. obr. 3. Použitý filtr
ekologicky zlikvidujte.

PO
POUŽITÍ

4. Do vnější části filtračního segmentu vložte nový
filtr směrem, který ukazuje šipka na boku filtru
viz. obr.4. Tlačte na okraj zpevněný filtru, nikdy
na jeho filtrační část.

Čištění a údržba

5. Na vyčnívající část filtru opatrně nasaďte vnitřní
kryt s vdechovou membránou tak, aby elastický
okraj vnější části krytu překryl tvrdý okraj vnitřní
části viz. obr.5.

MĚSÍČNĚ
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Výměna chlopní
ventilů

•
•
•
•
•

●

●

4.2 Údržba čtvrtmasky

Po použití se vnitřní i vnější prostor respirátoru doporučuje vyčistit pomocí běžného desinfekčního
prostředku, který nanášejte postřikem anebo vlhkým ubrouskem. Při čištění nepoužívejte rozpouštědla
nebo bělící přípravky.

7. Ujistěte se, že filtračním segment je přesně
a těsně usazen v průhledné části čtvrtmasky.

Průhledná část respirátoru PR21 je zevnitř opatřena folií, která zabraňuje srážení vlhkosti a mlžení.
Efektivita ochrany proti vnitřnímu zamlžování respirátoru může být snížena v prostředí s nízkou teplotou
nebo následkem špatné péče o respirátor. Anti-fog vrstvu otírejte suchým čistým ubrouskem. Vyhněte se
použití chemických látek, alkoholové desinfekce a hrubého mechanického čištění.
6

8. 
Postup opakujte u druhého filtru stejným
způsobem.

4.4. Údržba filtrů

čtvrtmaska s těsnícím lemem, výdechovým ventilem s krytem a anti-fog folií
dva kusy vnitřních i vnějších částí filtračních segmentů s nádechovými ventily
dva kusy filtrů FPR21
ochranné pouzdro
návod k použití

7. Schválení

●

4.3. Údržba anti-fog vrstvy
6. Celý filtrační segment vložte jemným tlakem
do průhledné části čtvrtmasky. Začněte
u vnějšího okraje a elastický lem postupně
zatlačte po celém jeho obvodu viz. obr.6.

Hmotnost: přibližně 170g (s filtry)
Materiály PR21 – PC, PP, PA, TPE (všechny uvedené materiály jsou schváleny pro použití v potravinářství)
Materiály FPR21 – papír GD2 350g, HMA 710W, filtrační materiál je vyroben z mikroskelného vlákna
Příslušenství: blokátor výdechového ventilu, ochranné pouzdro
Přeprava: přepravovat vždy v ochranném pouzdře.
Skladování: Průhledný respirátor PR21 skladujte v původním obalu, který je součástí balení. Průhledný
respirátor PR21 musí být uchován v suchém, čistém a bezprašném prostředí mimo přímé sluneční záření
při teplotách -5°C až +40°C.
Průhledný respirátor PR21 má provozní životnost 10 let.

6. Obsah balení

●

Výměna filtru při
použití v bezprašném
prostředí
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●

Výměna filtru při
použití v prašném
prostředí
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5. Technické údaje a skladovatelnost

K odstranění mikroorganismů je možné filtr z obou stran vystříkat alkoholovým aerosolem a nechat
vyschnout na čistém a bezprašném místě. Filtr FPR21 je náchylný na zanášení prachem. Výměna filtrů by
proto měla být prováděna v závislosti na prostředí a intenzitě používání. Filtr FPR21 by však za žádných
okolností neměl být používán déle než po dobu jednoho měsíce.

Průhledný respirátor PR21 splňuje bezpečnostní požadavky nařízení evropského parlamentu a rady (EU)
2016/425 ze dne 09. března 2016, o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/
EHS.
Průhledný respirátor PR21 je schválena podle normy EN 140:1998.
Průhledný respirátor PR21 je určena pro použití se schválenými filtry FPR21 dle normy EN 143/A1:2006,
účinnost dle třídy P2 s hodnotou průniku R > 94 %
Prohlášení o shodě je ke stažení na webových stránkách:
https://www.pruhlednyrespirator.cz/cz/o-respiratoru/dokumenty-ke-stazeni/
Certifikace PR21 a FPR21 byla provedena na VÚBP, Jeruzalémská 1283/9, 110 00 Praha 1, NB 1024

8. Výrobce

Peter Knobloch
Krátká 1293
Turnov
511 01
Česká republika
IČO: 66643431

