
Postup výroby obličejového štítu a dezinfekce: 

Držák masky:  

1. Extruze materiálu PET-G (HIPS,ABS) na 220 °C 

2. Odebírání dezinfikovanou rukou přímo do grip. pytle 

3. Balení po 10 / 5 ks 

4. Oblečení při výkonu: standardní, rukavice 

5. Ozónová dezinfekce v prostoru 50m2 v otevřeném sáčku po 5ks – 35minut 

6. Založeno do velkého grip. pytle, oblečení při výkonu respirátor FFP1, čelní štít, rukavice 

Štít: 

1. Materiál PVC 0,2mm založený v zatavovací fólii - laminováno 

2. Ručně děrováno pomocí kancelářské děrovačky. 

3. Oblečení při výkonu: standardní, rukavice 

4. Ozónová dezinfekce v prostoru 50m2 v otevřeném sáčku po 5ks – 35minut 

5. Založeno do velkého grip. pytle, oblečení při výkonu respirátor FFP1, čelní štít, rukavice 

Guma: 

1. Omyto v teplé vodě 60°C + JAR 

2. Usušeno 

3. Oblečení při výkonu: standardní 

4. Ozónová dezinfekce v prostoru 50m2 v otevřeném stavu po 5ks – 35minut 

5. Založeno do velkého grip. pytle, oblečení při výkonu respirátor FFP1, čelní štít, rukavice 

 

o V případě že je guma nevyhovující použijte pružné obinadlo  

o V případě že vám štít padá z hlavy, použijte provázky a propojte horizontální díry 

Jak nakládat s použitou maskou? 

1. Umýt / dezinfikovat ruce před sundáním štítu 

2. Dezinfekce štítu a všech částí 

3. Umýt / dezinfikovat ruce 

UPOZORNĚNÍ: 

Nepoužívejte kontaminovanou, nebo poškozenou masku! Tento výrobek není atestovát dle 

žádné zdravotnické normy.  Použití štítu na vlastní zodpovědnost.  



Hlavní partneři projektu: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reglis.cz, Město Trutnov, Asahi consulting s.r.o., DŮM TISKU, a všichni 

dobrovolníci z řad učitelů ZŠ v Trutnově 

 

Štít byl vyroben komunitou 3D tiskařů a je poskytován zcela zdarma. Tisk plastových 

součástí provádí dobrovolníci z řad naší komunity. Plastové sko bylo nařezáno taktéž 

dobrovolníky, kterým patří velké díky! S výrobou jsou spojeny i různé náklady ve výši 75Kč 

na jeden štít. Pokud štít využíváte a líbí se vám naše iniciativa, byli bychom rádi, kdybyste 

náš projekt podpořili jakoukoliv částkou na TRANSPARENTNÍ ÚČET: 4233769003/0800 

 

 

 

Můj štít chrání tebe, Ty v něm chráníš nás a sebe! 

www.3DAC.cz 

 

 


