
ROUŠKA S HEPA FILTREM
 

CHRÁNÍ PŘED NOVÝM TYPEM KORONAVIRU
NEJEN OSTATNÍ ALE I VÁS!

DĚKUJEME, že podporujete české výrobky z našich Chráněných dílen ve Znojmě.
Koupí této roušky s Hepa filtrem jste podpořili zaměstnávaní lidí se zdravotním znevýhodněním.

PROČ PRÁVĚ HEPA FILTR?

Výzkumy americké vesmírné agentury NASA a Univerzity v Minesotě potvrdily, že 
Hepa filtr zachytí 99,97 % koronaviru! Oproti tomu respirátory nejvyšší třídy N95 
zachytí jen 95 % tohoto viru. 

Prakticky to znamená, že pokud by respirátor N95 byl vystaven expozici 10 000 virů, 
prošlo by jím celých 500 virů. Hepa filtrem by ve stejném případě prošly pouhé 3 viry! 
To už může znamenat rozdíl pro náš imunitní systém.
 
Proto se naše společnost SANSIMON rozhodla ve svých Chráněných dílnách 
ve Znojmě šít bavlněné roušky s Hepa filtrem s těmito výjimečnými filtračními 
schopnostmi. 

Roušky s Hepa filtrem mají navíc unikátní schopnost chránit před koronavirem nejen 
ostatní, ale i svého nositele. Navíc Vás ochrání i před pyly, plísněmi a roztoči. 

Rouška s Hepa filtrem se vyrábí ve dvou variantách. Můžete si vybrat, dle Vašich 
preferencí: bavlněné tkalouny nebo snadno navlékatelné gumičky.

JAK SE STARAT O ROUŠKU?

Rouška je ušita ze 2 vrstev bavlněného plátna. Uvnitř je Hepa filtr, který lze vyjmout  
a samotnou roušku pak prát na vyšší teplotu. 
Celou roušku i s Hepa filtrem lze dezinfikovat krátkým přežehlením, nástřikem 
dezinfekčního prostředku nebo UV lampou (tzv. horským sluníčkem).

Složení: bavlna, tkalouny/gumičky, Hepa filtr

dceřiná společnost
Diecézní charity Brno 

Výrobce:
 

SANSIMON, s.r.o.
Chráněné dílny Znojmo
Palackého 2634/13
669 02 Znojmo
www.sansimon.cz, info@sansimon.cz
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