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Obojsmerná maska s 3-vrstvovým filtrom s obsahom striebra určená na 

filtráciu vdychovaného a vydychovaného vzduchu. 
 

Výhody masky SK1:  
1. obojsmerná ochrana – 3-vrstvový filter s vonkajšou a vnútornou hydrofóbnou vrstvou 
a filtračnou polypropylénovou vložkou s obsahom striebra filtruje vdychovaný vzduch, čim chráni 
osobu, ktorá ma na sebe masku a na rozdiel od respirátorov, filtruje aj vydychovaný vzduch, čim 
chráni ľudí v okolí, 

2. opakované použitie – po celodennom použití stačí v maske jednoducho vymeniť iba filter,  

3. možnosť použitia viacerými osobami – po použití masky jednou osobou stačí vydezinfikovať 

(liehom, dezinfekčným prípravkom) telo masky a vymeniť filter, aby masku mohla použiť iná osoba, 
4. neobmedzená životnosť. 
 

Spôsob použitia: Výrobok  môže byť použitý na všeobecné použitie.  

 
Spôsob údržby: Pred prvým použitím odporúčame telo masky dezinfikovať liehovým roztokom 

alebo dezinfekčným prípravkom. 
Postup ošetrenia po použití masky:  
1.Vybrať použitý filter. 2. Vydezinfikovať telo masky. 3. Vložiť nový filter. 
 

Obsah balenia: maska, sada vymeniteľných filtrov 30 ks, gumičky na uväzovanie 

masky. 
 
Všetky materiály  použite na výrobu masky sú certifikované a zdravotne nezávadné, používajú sa 
v potravinárskom a medicínskom priemysle. 
Vzhľadom na obmedzené kapacity certifikačných orgánov v období pandémie, výrobok v čase 
uvedenia na trh zatiaľ nie je certifikovaný ako OPP. 
Výrobok nie je sterilizovaný. 
Použitie masky je doplnkovou ochranou  a nezaručuje 100% ochranu. 
 

Výrobca: GEVORKYAN, s.r.o., Továrenská 504, 976 31 Vlkanová, Slovenská republika 

                     IČO: 360 17 205, DIČ: 2020085606, www.gevorkyan.sk 
Kontakt: Pri objednávke nad 100 ks: sales@gevorkyan.sk, +421 911 087 589, 
                  +421 903 430 366;    marketing@gevorkyan.sk, +421 911 070 704 

   Pri objednávke do 100 ks: info@gevorkyan-mask.sk 

   30 vymeniteľných filtrov v balení  

 
v balení  100% slovenský výrobok 
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Trojvrstvový filter 

Vonkajšia hydrofóbna vrstva z netkanej textílie 
Bráni prenikaniu kvapôčok do masky. 

Stredná filtračná vrstva  
s obsahom striebra 

Vnútorná hydrofóbna vrstva z netkanej textílie 
Bráni prenikaniu kvapôčok von z masky.  


