
Technické údaje - ReSpimask®

Tvárová maska ReSpimask® bola vyvinutá na ochranu používateľov pred atmosférickými časticami, 
baktériami, vírusmi, spórami plesní, peľom a inými alergénmi, ktoré môžu ohroziť zdravie ľudí. 
Funkčnosť a mechanická filtrácia nebezpečných častíc je zaručená membránou Respilon® 57, z ktorej 
je vyrobená tvárová maska. Membrána je trojvrstvový laminát s vnútornou vrstvou tvorenou 
nanovláknami s vysokou hustotou. Účinnosť filtrácie mikroorganizmov a alergénov bola testovaná a 
dokázaná spoločnosťou Nelson Laboratories. Napriek vysokej hustote nanovlákien je Respilon® 
priepustný pre vzduch a pre paru, čo zvyšuje pohodlie produktu a umožňuje ľahké dýchanie 
používateľa.

Štruktúra štvorvrstvového laminátu RESPILON 57.



Technické údaje pre Respilon®57
RESPILON ®57 

Technický parameter Hodnota Jednotka Skúšobná metóda
Plošná hmotnosť 60 g/m² 

Účinnosť bakteriálnej filtrácie 99.9 % ASTM F2100 

Účinnosť vírusovej filtrácie 99.9 % ASTM F2100 EN 14683 

Priedušnosť 44 ΔP (Pa/cm²) ASTM F2100 EN 14684 

Podráždenie pokožky 0 - EN ISO 10993-1 

ReSpimask® je anatomicky tvarovaná a je k dispozícii v rôznych veľkostiach, aby dokonale priľnula 
s tvarom tváre používateľa. V časti, ktorá sa dotýka nosa, má ReSpimask® lepiaci pásik, ktorý zaisťuje 
utesnenie v tejto kritickej oblasti. Vďaka tejto jedinečnej kombinácii ochranného prvku a tvaru 
nemôžu nebezpečné častice preniknúť okolo masky, a preto nehrozí riziko podráždenia alebo 
ohrozenia dýchacích orgánov. Tvárová maska je tiež vybavená gumovými pásikmi, ktoré sú 
pripevnené za ušami, a tak ju pripevňujú k tvári.

Umiestnenie lepiacej pásky na ReSpimask®.

Masky na tvár ReSpimask® slúžia na jednorazové použitie ako preventívne zariadenie na ochranu 
používateľov pred infekciami prenášanými vzduchom, alergénmi a iným znečistením vzduchu.
Masky sú balené jednotlivo.



Porovnávacia tabuľka:
Staphylococcus 
Veľkosť baktérií 3µm 

PM 2.5  
Tuhé častice 2.5µm

Vtáčia chrípka
Veľkosť vírusu 0.05–0.12 µm

Bavlnené masky x x x 

Chirurgické masky ✓ x x 

Masky PM 2,5 ✓ ✓ x 
Masky z nanovlákien
ReSpimask® ✓ ✓ ✓

SELVIT spol. s r.o.
Tichá 15A/8560, 010 01 Žilina
e-mail: medical@selvit.sk, https://eshop.selvit.sk/
tel.: +421(0)415077990-9, mob.: 0903 891 006

http://www.respilon.com/



