
Třívrstvá obličejová nano rouška

•   Pro filtraci vzduchu přes roušku ji nasazujte vždy správnou 
stranou, perforovanou tkaninou na obličej. Nanotextilie je 
na zevní straně roušky.

•  Snažte se zakrýt celou oblast nosu a úst.

•  Při používání se vyhněte jakéhokoliv dotýkání roušky, abyste 
viry, bakterie či prach neroztírali a neroznášeli dál.

•  TNG rouška může být opakovaně použita po omytí, opláchnutí 
nebo ručním vyprání v antibakteriálním mýdle a vysušení při 
pokojové teplotě. Nevyvařovat.

•  Roušku sundávejte náležitou metodou (tj. nedotýkejte se přední 
strany, ale sundávejte roušku chycením tkaniček zezadu).

•  Po sundání roušky si ruce očistěte důkladně mýdlem a vodou 
nebo dezinfekcí na ruce, nejlépe antibakteriálním gelem.

Antibakteriální obličejová 
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bariéru a účinně vás ochrání před 
99,98% nebezpečných bakterií.

Díky speciální nano technologii, 
je podle dostupných testů, rouška 
schopna ochránit uživatele před viry 
a nemocemi přenášenými vzduchem, 
přibližně srovnatelným způsobem jako 
speciální respirátory.
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