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Pokyny na čistenie a dezinfekciu tvárových masiek 
spoločnosti MSA AUER GmbH, Berlín v práčke 

1. Zariadenia a tvárové masky:  

Celotvárové masky od spoločnosti MSA AUER GmbH, Berlín uvedené v tabuľke 1 sa 
môžu čistiť a dezinfikovať v práčke typu PW 6131 EL od výrobcu Miele s použitím 
čistiaceho a dezinfekčného prostriedku Sekumatic®FDR (tekutý) od výrobcu 
ECOLAB®. 

Tabuľka 1:  Masky od spoločnosti MSA AUER GmbH, Berlín vhodné na 
pranie vo vyššie uvedenej práčke podľa certifikátu testovacej 
inštitúcie DEKRA EXAM GmbH:  

Celotvárové masky zo série Celotvárová maska, model Celotvárové masky pre kombinácie 
masky/prilby zo série 

• 3S  

• 3S PF  

• 3S PS  

• 3S PS MaXX  

• 3S PF ESA  

• Ultra Elite PF  

• Ultra Elite PS  

• Ultra Elite PS MaXX  

• Ultra Elite PF ESA  

• Advantage 3100 

• 3S Basis 

• 3S Basis  
s hovorovou 
membránou 

• 3S Basis Plus 

• MSA-H/F1 podtlaková 

• MSA-H/F1 pretlaková 

• MSA-H/HPS podtlaková 

• MSA-H/HPS pretlaková 

• MSA-H/Supra podtlaková 

• MSA-H/Supra pretlaková 

• MSA 3S-H/Heros xtreme 
podtlaková  

• MSA 3S-H/Heros xtreme 
pretlaková 

• MSA Ultra Elite-H/Heros xtreme 
podtlaková  

• MSA Ultra Elite-H/Heros xtreme 
pretlaková 

• MSA-H/F1 2008 podtlaková 

• MSA-H/F1 2008 pretlaková 
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2. Dôležité pokyny na čistenie a dezinfekciu v práčke  

1. Vloženie  Vložte masku do osobitného ochranného vaku určeného na tento účel a 
zatvorte ho. Masky voľne položte do bubna práčky, nestláčajte (max. 
12 masiek na jedno pranie). 

2. Koncentrácia/ 
trvanie  

1 % roztok so Sekumatic®FDR => čas aplikácie 5 minút pri 60 °C 
=> 805 ml Sekumatic®FDR na jedno pranie v práčke   
Typ PW 6131 EL 
 
Sekumatic®FDR sa bude automaticky dávkovať ako kvapalina pomocou 
dávkovacej stanice (voliteľné príslušenstvo) do práčky presne v 
požadovanom množstve. 

3. Čistiaci program  1. Predbežné čistenie pri teplote 50 °C na 5 minút bez pridania 
čistiaceho prostriedku 

2. Predbežné čistenie za studena na 3 minúty bez pridania 
čistiaceho prostriedku 

3. Čistenie a dezinfekcia pri teplote 60 °C na 5 minút s pridaním 1 % 
čistiaceho prostriedku 

4. Oplachovanie v studenej vode na 1 minútu 
5. Oplachovanie v studenej vode na 1 minútu 
6. Oplachovanie v studenej vode na 1 minútu 
7. Oplachovanie v studenej vode na 1 minútu 

4. Vysušenie  Vysušte masky pri teplote max. 60 °C.  

5. Následné 
ošetrovanie  

V prípade potreby odstráňte zvyšky čistiaceho prostriedku. 

6. Poznámky • Dodržiavajte pokyny v návode na použitie a karte 
bezpečnostných údajov pre čistiaci a dezinfekčný prostriedok: 
- Sekumatic® FDR 

• Dodržiavajte správne nastavenie dávkovacích systémov podľa 
výrobcu čistiaceho a dezinfekčného prostriedku. 

• Dodržiavajte pokyny v návode na použitie práčky Miele. 
• Dodržiavajte pokyny v návode na použitie celotvárovej masky.  
• Vykonajte skúšku funkčnosti, vizuálnu kontrolu a skúšku tesnosti.  
• Skontrolujte, či vo ventiloch a sedlách ventilov nie sú zvyšky 

čistiaceho prostriedku a v prípade potreby umyte postihnuté časti.  
• Po každom čistení a dezinfekcii sa musí skontrolovať, či na 

celotvárovej maske a jej komponentoch nedošlo k zmenám v 
materiáli.  
V prípade potreby sa postihnuté časti musia vymeniť. 

 




