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ZAŠČITNA MASKA UUBO 

navodila za uporabo 

 

 
Za namene trenutne situacije smo razvili obrazne zaščitne maske, ki jih izdelujemo 
iz najkvalitetnejšega blaga EU proizvajalcev s CERTIFIKATI o kakovosti, ki zagotavljajo 
najvišje standarde. Zaščitne maske so 100 % narejene v Sloveniji, razvite v lastnem 
razvojnem oddelku.   
 

Masko uporabljamo za preprečevanje prenosa okužbe dihal. Uporaba maske je 
učinkovita le, če je pravilno nameščena in jo nosimo ves čas, ko je uporabnih 
izpostavljen morebitni okužbi ali kontaminaciji. 

UUBO zaščitna maska za obraz je namenjena večkratni uporabi, vendar jo je potrebno 
zamenjati, ko/če se navlaži. Ob konstantni uporabi priporočamo zamenjavo maske vsaj na 4 
ure. Kadar masko snamete, morate za nadaljnjo uporabo zaščitne maske uporabiti svežo 
masko. 

   

Uporaba 

• PRED NAMESTITVIJO MASKE SI UMIJEMO ALI RAZKUŽIMO ROKE 
• Masko obrnemo tako, da so všitki na notranji strani, nosna sponka pa na zgornji 

strani  
• Masko primemo za zgornji in spodnji rob ter jo razpremo 
• Elastična trakova namestimo za ušesa 
• Nosno sponko s oblikujemo okoli korena nosu, da se čim bolj prilega obrazu 
• Pravilno nameščena maska mora pokrivati usta, nos in brado - maske nikoli ne 

nosimo »zložene« pod nosom ali pod brado! 
• v primeru ovlažitve maske le to odstranimo s prijemom za trakove ali elastiki.  

Maske se nikoli ne dotikajmo spredaj. 
• Ob odstranjevanju maske glavo držimo naravnost in ne gledamo navzdol. S tem 

preprečimo raztros mikrobov s površine maske po obleki. 
• Po uporabi masko odstranimo tako, da jo primemo s konicami prstov ene roke za 

elastiko in jo previdno snamemo, ter odložimo v zbiralnik (vrečo) z nevarnimi oblačili. 

Zbiralnik dobro zapremo 
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PO ODSTRANITVI ZAŠČITNE MASKE SI OBVEZNO UMIJTE ALI RAZKUŽITE ROKE!!! 

Med uporabo maske se z nerazkuženimi rokami ne dotikajte obraza.  

 

Vzdrževanje bombažne zažčitne maske 

• Priporočamo, da masko pred prvo uporabo operete, kot je opisano v postopku za 
vzdrževanje. 

• Sestava materiala: 100% bombaž - posebno gosto tkanje in gramatura blaga 
otežujeta vstop bakterijam in virusom, kar daje blagu antibakterijsko karakteristiko. 
Notranji del maske dvojna mehka bombažna tkanina, ki onemogoča rast in razvoj 
mikroorganizmov, hidrofobne strukture, kar pomeni, da maska z notranje strani 
preprečuje zadrževanje vlage na stični točki 

• Masko perete v pralnem stroju na najmanj 90°C oziroma jo razkužite s 
prekuhavanjem v vreli vodi cca 1-2 min. Korona virus ni toplotno odporen in propade 
pri temperaturi 26/27°C 

• Uporabite običajne pralne praške (ne velja za prekuhavanje) 
• Suho masko prelikajte z likalnikom na visoki temperaturi, brez pare 
• Pri rokovanju s kontaminiranimi maskami uporabljamo zaščitne rokavice in zaščitno 

masko. Peremo jih ločeno od ostalih oblačil. Uporabljamo blaga pralna sredstva, 
lahko tudi dezinfekcijska sredstva, odsvetujemo pa uporabo mehčalca. 

 

Vzdrževanje 100% tekočinsko odbojne maske 

• Priporočamo, da masko pred prvo uporabo operete, kot je opisano v postopku za 
vzdrževanje. 

• Tekočinsko odbojne maske UUBO so pralne na 40°C, z običajnimi pralnimi praški, 
brez mehčalca.  

• Sušenje v sušilnem stroju ni dovoljeno.  
• Sestava materiala: notranja stran maske: poliamidna membrana v posebnem 

postopku proizvodnje laminirana k nepropustnemu sloju zgornje tekočinsko odbojne 
plasti. Poliamidna membrana je odporna proti okužbi z aerosoli. 

 
 
Vsi materiali vsebujejo sestavine, ki zagotavljajo popolno varnost 
 

• blago ne vsebuje formaldehida 
• blago ne vsebuje težkih kovin 
• blago ne vsebuje škodljivih substanc 
• izvedeni testi za izpolnjevanje varnostnih zahtev 
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Certifikati 
 
Materiali, iz katerih so izdelane maske imajo naslednje certifikate: 

• Bombaž certifikat: Č-19-58/1, IČ: 25380869 (certifikat izdan 04.09.2019, veljavnost 
do 30.09.2022) 

• Laminirani poliamid za tekočinsko odbojne maske certifikat ISO 3758 DIN EN 23758 
(certifikat izdan 01.01.2020, veljavnost do 31.12.2020) 

 
UUBO zaščitna maska ustreza standardu SIST EN 149:2001+A1:2009 
 
 
KONTAKTNI PODATKI PROIZVAJALCA 
 

Mojca Balen, Mojca BAlen s.p. 
E-mail: uuboeu@gmail.com 
E-mail: info@uubo.eu 

 
 
Želimo vam, da ostanete zdravi! 
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