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Pokyny k čištění a dezinfekci obličejových masek 
vyrobených společností MSA AUER GmbH, Berlín, v 

pračce 

1. Zařízení a obličejové masky:  

Celoobličejové masky vyrobené společností MSA AUER GmbH, Berlín, uvedené v 
tab. 1, je možné čistit a dezinfikovat v pračce typu PW 6131 EL od výrobce Miele 
pomocí čisticího a dezinfekčního prostředku Sekumatic®FDR (tekutý) od výrobce 
ECOLAB®. 

Tabulka 1:  Obličejové masky vyrobené společností MSA AUER GmbH, 
Berlín, vhodné pro praní ve výše uvedené pračce dle certifikátu 
od zkušebního institutu DEKRA EXAM GmbH:  

Celoobličejové masky řady Celoobličejová maska, model Celoobličejové masky pro kombinaci 
masky s přilbou řady 

• 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 průzvučnou 
membránou 

• 3S Basis Plus 

• MSA-H/F1, podtlaková 

• MSA-H/F1, přetlaková 

• MSA-H/HPS, podtlaková 

• MSA-H/HPS, přetlaková 

• MSA-H/Supra, podtlaková 

• MSA-H/Supra, přetlaková 

• MSA 3S-H/Heros xtreme, 
podtlaková  

• MSA 3S-H/Heros xtreme, 
přetlaková 

• MSA Ultra Elite-H/Heros xtreme, 
podtlaková  

• MSA Ultra Elite-H/Heros xtreme, 
přetlaková 

• MSA-H/F1 2008, podtlaková 

• MSA-H/F1 2008, přetlaková 
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2. Důležité informace týkající se čištění a dezinfekce v pračce  

1. Vložení  Vložte masku do ochranného vaku určeného k tomuto účelu a vak 
zavřete. Umístěte masky volně do bubnu pračky, nestlačujte je (do pračky 
lze vložit najednou max. 12 masek). 

2. Koncentrace/ 
doba trvání  

1% roztok s prostředkem Sekumatic®FDR => praní po dobu 5 minut 
při 60 °C 
=> 805 ml Sekumatic®FDR  na jedno praní v pračce   
typu PW 6131 EL 
 
Sekumatic®FDR je možné jako kapalinu dávkovat automaticky pomocí 
dávkovače (volitelné příslušenství) v přesně požadovaném množství. 

3. Prací program  1. Předpírka při teplotě 50 °C po dobu 5 minut bez čisticího 
prostředku 

2. Předpírka ve studené vodě po dobu 3 minut bez čisticího 
prostředku 

3. Čištění a dezinfekce při teplotě 60 °C po dobu 5 minut s 1% 
roztokem čisticího prostředku 

4. Máchání ve studené vodě po dobu 1 minuty 
5. Máchání ve studené vodě po dobu 1 minuty 
6. Máchání ve studené vodě po dobu 1 minuty 
7. Máchání ve studené vodě po dobu 1 minuty 

4. Sušení  Masky sušte při max. teplotě vzduchu 60 °C.  

5. Po vyčištění/ 
dezinfekci  

V případě potřeby odstraňte zbytky čisticího prostředku. 

6. Poznámky • Dodržujte pokyny uvedené v návodu k použití a bezpečnostním 
listu čisticího a dezinfekčního prostředku: 
- Sekumatic® FDR 

• Dodržujte správné dávkování podle pokynů výrobce čisticího a 
dezinfekčního prostředku. 

• Dodržujte pokyny v návodu k použití pračky Miele. 
• Dodržujte pokyny v návodu k použití celoobličejové masky.  
• Proveďte kontrolu funkčnosti, vizuální kontrolu a test těsnosti.  
• Zkontrolujte, jestli na ventilech a sedlech ventilů neulpěly zbytky 

čisticího prostředku, a v případě potřeby příslušné komponenty 
vyčistěte znovu.  

• Po každém čištění a dezinfekci celoobličejové masky a jejích 
komponentů je nutné zkontrolovat, zda nedošlo ke změnám 
materiálu.  
V případě potřeby se příslušné části musí vyměnit. 

 




