
Gjør evakuering tryggere!

Evakueringsmasken er et ny og innovavt produkt, som gjør at en person trygt kan 
evakuere en bygning i nødslfeller, eller trygt gå inn i en bygning ved en 
redningsaksjon. Evakueringsmasken har bli testet l å beskye mot røyk og andre 
gifitge gasser i minimum 40 minuer. 

Masken er en atmosfærisk, lurensende, filtreringsenhet med en flammehemmende 
kappe. Produktet beskyer lunger, øyne og hodet mot brann, røyk og giige gasser 
ved evakuering/redningsaksjon. 

Masken skal brukes l evakuering av seg selv, eller gi mennesker muligheten l å Masken skal brukes l evakuering av seg selv, eller gi mennesker muligheten l å 
finne og redde sine kjære, slik som barn eller eldre/mindre mobile mennesker. 
Masken gir individuell beskyelse, og sikrer egen trygghet ved kontorer, hoteller, 
skyskrapere, hjem, skole, varehus etc. Forutenom personlig bruk, kan også masken 
brukes av profesjonelle l redningsaksjoner eks: Brannvesen, Poli, Røde Kors m.m.
I 90% av alle lfeller, er det røyken som dreper, ikke flammen. 
Masken er din mulighet l å beskye deg selv mot giig røykinhalasjon. 

Om evakueringsmasken

Evakueringsmaske
art.nr. 19392

Masken er CE 1437 / EN 403:2004 serfisert



art.nr. 19392

Den flammehemmende kappen kan beskye hodet fra brennende varm aske og rester eller direkte 
flammer l opp mot 300*C (572*F) under evakuering. 

Masken har bli testet l å yte beskyelse i minimum 40 minuer fra skadelig og giige gasser/røyk. 
Den effekve beskyelsesperioden kan være lengre, avhengig av miljø (hvilken type og hvor 
konsentrert den giige røyken er). 

Masken beskyer blant annet mot Hydrogencyanid (HCN), Hydrogenklorid (HCl), Karbonmonoksid 
(CO), Akrylaldehyd (C3H4O) og mange andre skadelige og giige gasser/røyk. 

Parkkelformig effekvitet: >95%Parkkelformig effekvitet: >95%

Utåndingsmotstand: <300Pa

Innåndingsmotstand: <800Pa

Oppbevaringstemperatur: 0-40*C

Oppbevaringsd/Leved: 3 år

1. Ikke være redd eller få panikk. Hold hodet kaldt, åpne oppbevaringsesken og ta ut masken. 

2. Følg den røde pilen l toppen av forseglingsposen, og riv av selve forseglingsposen. Ta ut masken. 

3. Fjern de to røde gummipluggene som er lokalisert på innsiden og utsiden av filteret.  

4. Se på masken over hodet, og dra den godt nedover. Filteret skal dekke over hele munnen og nesen.    
4. Stram masken ved å dra i båndet, slik at kappen og filteret sier godt innl hodet, munn og nese. 

5. Hold en jevn og rolig pust, og følg ruten l nærmeste nødutgang. Dersom dee ikke lar seg gjøre, vent l 5. Hold en jevn og rolig pust, og følg ruten l nærmeste nødutgang. Dersom dee ikke lar seg gjøre, vent l 
5. brannvesenet kommer. Gjør deg selv synlig og hørt for brannvesenet ved å gi fra deg lyd og/eller stå ved 
5. et vindu.

Instruksjoner

Tekniske egenskaper

Brukerveiledning

Evakueringsmaske
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