
Saksalainen teollisuus- ja pakkausmuoveihin erikoistunut yritys Sperrer on kehittänyt täysin uudenlaisen kasvomaskin. 
Face back on suunniteltu erityisesti palvelualoille sekä asiakaspalveluun, missä kasvojen ilmeiden - ja etenkin hymyn merkitys
on suuri. Face back tuo sinulle hymysi takaisin!

Kasvosi sekä ilmeesi ovat jälleen näkyvissä, hengittäminen on helppoa, face.back on yhdistelmä suojaavuutta sekä mukavuutta.
Joustavasta ja kevyestä PET-muovista valmistettu kasvosuoja muotoilee kasvojasi ja seuraa kasvojesi liikkeitä. 
Kirkas face.back kasvomaski on monikäyttöinen ja helposti puhdistettavissa.

face.back vähentää pisaratartunnan riskiä peittämällä kokonaan suun sekä nenän ja toimien näin suu-nenäsuojana.
Kasvomaski peittää myös leukaa ja tämän muotoilun ansiosta suojaavuus on parempi kuin olemassa olevilla visiiri-tyyppisillä
kasvosuojilla. 

Kirkas kasvomaski
PET -muovista

Kokovalikoimassa on kolme kokoa: pieni - normaali - suuri.
Pieni koko on tarkoitettu pienikasvoisille, kuten naisille ja yli 10-vuotiaille lapsille.
Normaali koko on ns. standardikoko, joka käy useimmille kasvoille
Suuri koko on leveyssuuntaan suurempi kuin normaalikoko, usein miehille sopivampi (etenkin parran kanssa)

Koko ja istuvuus

face.back kasvomaskin kosketuspisteet ovat poskilla, ja sivuilla olevien aukkojen
avulla on mahdollista säätää kasvomaskin kulmaa kasvoihin nähden.
Kasvomaskin voi myös kiinnittää pään taakse vaihtamalla maskiin pidemmät
nauhat. 

Aseta maski kasvoillesi niin, että se on mahdollisimman pystyssä, ja leuan alle
jää tilaa noin 1 cm hyvän ilman liikkuvuuden vuoksi.

Maski läpinäkyvä, joustava PET-muovi (elintarviketurvallinen),
huurtumisenestopinnoitettu
Nauha PES kuminauha 2mm, päät polttoleikattu
Nauhojen säätö/kiinnitys: silikoninuora
Paino 7,5g
Koko (pieni/normaali/suuri) kork. 110/120/120mm, lev. 87/95/120mm
Käyttölämpötila: -10 - +60 ºC
Valmistusmaa Saksa

Tekniset tiedot

face.back on puhdistettava kun se on likaantunut, kuitenkin vähintään kerran päivässä.
Voidaan puhdistaa miedolla saippuavedellä tai suojaimille tarkoitetuilla puhdistusliinoilla, mutta myös alkoholipitoisella
puhdistusaineella/desinfektioaineella (valmistajan ohjeita noudatettava).

Puhdistaminen kuluttaa huurtumisenestokäsittelyä ajan myötä, huurtumisenestosuihkeen käyttö auttaa tähän.

Jos kasvomaski on vahingoittunut, tulee maski hävittää asianmukaisella tavalla. Vahingoittumisen aiheuttamat säröt ohuessa
muovissa ovat loukkaantumisriski.

Puhdistus & huolto

face.back kasvomaski ei suodata sisään/uloshengitettyä ilmaa ja sen vuoksi suojaa vain rajallisesti aerosoleilta.
Tämä tuote ei ole tarkoitettu terveydenhuoltoon. Tämä tuote ei ole henkilösuojain.

Huom!

Valmistaja: Sperrer Industrieverpackungen GmbH, Saksa
Maahantuoja: Agripalvelu Ky, Koikkalantie 1339, 51880 Koikkala | myynti@agripalvelu.fi | 050 5855058 | www.agripalvelu.fi

Kiitos, että valintasi on face.back
Lisätietoja tuotteesta verkkokaupassamme www.agripalvelu.fi/face-back


