
ANTICOVIR FACE MASK – 
SIMPLE
Kód zboží: 20200001

59,00 Kč
Cena

Textilní obličejová maska ANTICOVIR FACE MASK – SIMPLE  (AFM-S)
 
Parametry materiálu, ze kterého je rouška vyrobena: netkaná textilie tepelně 
zpevněná, nekonečné vlákno
 
Složení: 
100% Polypropylen 
Hmotnost [g/m2]: 17 
Šíře [cm]: 160 
 
 
Bližší info :

• Maximálně přilnavá
• 4 vrstvy 100% Polypropylen 
• Díky vlastnostem materiálu záchyt až 99% 
• zdravotně nezávadná
• vyvařena
• doba použití max 24h
• hydrofobní
• nevyvolává negativní alergické projevy a reakce

POZOR je lehce prodýchatelná, ale nepropouští aerosol či vodu: 

viz video: https://www.youtube.com/watch?v=qEAMBVGGPXA

https://www.youtube.com/watch?v=qEAMBVGGPXA


Materiál: 

• materiál vykazuje vysokou odolnost a pevnost vůči poškození 
mechanickému či  chemickými látkami 

• materiál je hydrofobní (VODĚODOLNÝ).To znamená , že obličejová 
rouška ,která je z tohoto materiálu vyrobena je dokonale odolná proti vodě, 
vzdušné vlhkosti či navlhnutí a promáčení textilie a vnitřního prostoru 
nasazené roušky z vydechovanému vzduchu. Tato NEnasákavost materiálu 
dodává roušce významné kvalitativní užitné vlastnosti :

 
1. doba pro použití masky bez sejmutí z obličeje : max.24 hod.
2. velmi příjemný pocit díky neustále suchému materiálu ( v protikladu 

proti rouškám, které jsou hydrofilní , pohlcují vlhkost  poměrně brzy po 
nasazení na obličej, nasáknou a tak vyvolávají velmi nepříjemný pocit u 
uživatele ). Z důvodu nasákavosti   se  podstatně snižuje filtrační 
efektivita hydrofilní ochranné roušky.

3. ze senzorického pohledu je materiál ze kterého je rouška vyrobena pro  
pokožku příjemný nedráždivý, nevyvolává negativní alergické projevy a 
reakce i při každodenním nošení.

Parametry roušky:
 
ANTICOVIR FACE MASK – SIMPLE ( AFM-S) 
Jedná se inovovaný typ chirurgické roušky. Inovace spočívá ve způsobu 
fixace roušky na obličej. Na základě inovatního prvku zajistí nový způsob 
připevnění masky na obličej VYŠŠÍ TĚSNOST A PŘILNUTÍ NA OBLIČEJ. Z 
toho důvodu tento typ masky má vyšší ochrannou schopnost oproti maskám 
bez citovaného inovačního prvku, a to jak pro uživatele tak pro okolí.  
Maska AFM-S má do struktury textilie zabudovaný pásek z tvarovatelného 
materiálu (kov, nebo plast ), který si uživatel po nasazení přitlačí na nos – 
vytvaruje, zformuje dle tvaru nosu. Tímto způsobem se podstatně zvýší 



ochranná funkce roušky proti vdechnutí kontaminovaného vzduchu, neboť 
právě zakřivení nosu představuje oblast kde je nejvyšší netěsnost masky. Z 
tohoto důvodu je velmi důležité připevnit masku v místě nosu tímto 
zabezpečujícím prvkem – vytvarováním pevného  proužku ( pásku) kovu 
(plastu )přesně dle dispozic každého člověkav místě kde dochází k průniku 
virů s nejvyšší pravděpodobností.  
 
Dodací lhůta  
Dodací lhůta min. 2 týdny (Dodávky průběžně) 

Poskytovatel know how a technologie  
GR-NANO a.s.  
IČO : 08056510 
VOJTĚŠSKÁ 211/6, NOVÉ MĚSTO 110 00  PRAHA 

Dodavatel 
ERBR & Partner s.r.o.  
IČO: 08503818 
DIČ: CZ08503818  
Zminný 65, Dašice 530 02                     
Email: info@grnano.shop
www.grnano.shop  
 

mailto:info@grnano.shop

