
12—24h
Celý den v bezpečí

Povlákněný materiál 
nanovláknem vydrží 
funkční minimálně 12h

99,97%
Zachytí SARS-CoV-19

Maximální účinost  
záchytu virů, bakterií  
a částic od 100 nm

31 Pa
Snadné dýchání

Odpor pouze 31 Pa při  
30 l /min, díky nanovláknu 
dosahujeme požadované 
vysoké prodyšnosti
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Nanovia Mask 99,97
Česká vysoce prodyšná nanovlákenná rouška s 99,97% záchytem virů i bakterií,  
naplňující všechny technické podmínky a požadavky dle normy  
ČSN EN 14683+AC, testováno v Nelson Laboratories (USA). 

Vyrobeno 
v České Republice 



Nanovia Mask 99,97
Zázračná nanotkanina   
Patentovaná nanotkanina je tvořena nanovlákny, které jsou 
tisíckrát tenčí než lidský vlas. Vlákna jsou na sebe vrstevna 
dle speciální receptury, roboticky aplikované tak, aby vznik-
la jemná, okem neviditelná pavučinka. Ta nepropustí prach, 
bakterie, ale také o mnohem drobnější viry včetně koronavirů.  
Nanovia Mask 99,97 navíc využívá, oproti ostatním nano-
rouškám, patentovanou mechanickou laminaci. Laminační 
vrstva nanotkaninu zpevňuje, čímž umocňuje její skvělé filtrační 
vlastnosti a současně ji chrání před poškozením běžnou mani-
pulací. 

Jak funguje unikátní mechanismus  
záchytu mikročástic Nanovia Mask 
99,97?
Filtrační schopnost Nanovia Mask 99,97 je oproti běžným 
ochranným prostředkům i jiným nanorouškám neporovnatelně 
vyšší. Testy potvrzený záchyt lze garantovat díky jemné mecha-
nické síti nanovlákenné vrstvy s laminací. Tím dosahuje na-
norouška mimořádně vysoké účinosti 99,97% záchytu částic 
o velikosti SARS-CoV-2.  Naše nanoroušky byly vyvinuty v ko-
operaci s Nafigate park, týmem sestávajícím z expertů s více 
než 15 letou zkušeností v oblasti nanotechnologického vývoje. 
Testy, prokazující vynikající vlastnosti inovativní ochrany byly 
provedeny na respektovaných institucích VUT Brno a v Ústavu 
chemických procesů AVČR.

Materiál potažený nanovlákny je plně 
funkční až 24h
Filtrace ve standartních rouškách funguje na principu elekt-
rostatického náboje, který „přitahuje“ nečistoty a brání jim v pro-
niknutí přes masku. Postupným zvlhčováním a vydechováním 
vodní páry se účinnost běžné roušky v čase snižuje (ztráta elek-
trostatického náboje). Nanovlákenná filtrační vrstva funguje 
na jiném principu. Mikročástice jsou zachyceny mechanickou 

nano sítí. Trvanlivost ochrany je tak nezávislá na nabití elekt-
rostatického náboje. Naše nanorrouška vydrží až 24 hod a lze 
ji užít i opakovaně.   

Proč zvolit nanoroušku?
Nanorouška chrání oproti běžné roušce nejen okolí nositele, 
ale i jeho samotného. Její filtrační schopnost odpovídá třídě 
FFP3, která filtruje minimálně 99 % aerosolů o velikosti 600 
nanometrů. Nanovia Mask 99,97 je skvěle prodyšná, a proto 
vzniká v okolí zákrytu jen minimální vlhkost.  Zatímco běžnou 
roušku je třeba měnit přibližně každé dvě hodiny, nanovlákenná 
rouška spolehlivě vydrží funkční 12 hod. směnu a to i ve vlhkém 
prostředí. Představuje tak nejen bezpečnou a příjemnou volbu, 
ale také ekonomické a ekologické řešení. 

Největší výhodou Nanovia Mask 99,97 je vysoká míra prodyš-
nosti, díky které je schválenou ochrannou pomůckou, kterou 
lze používat pro práci až 24 hodin denně. U respirátoru je tato 
doba omezena maximálně na 5 hodin během pracovní směny.

Z čeho se skládá Nanovia Mask 99,97?
Nanorouška se skládá z 4 vrstvé netkané nanotextílie, úvazků 
a drátku. Textilie je tvořena vnitřní a vnější krycí polypropyle-
novou vrstvou, filtrační polypropylenovou vrstvou s povrchovou 
úpravou laminací nanovláknem.
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Mechanická laminovaná 
nano síť, která zachytí 
viry i bakterie vč.  
SARS-CoV-2

Netkaná  
textílie

Částice prachu, 
bakterie  
a viry...

Vzduch

Netkaná  
textílie

Nanovlákená
vrstva

Laminace 
nanovláknem
zachytí nejmenší 
částice
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Srovnání paramentrů Nanovia Mask 99,97 

Oproti běžné jednorázové roušce, kterou je třeba po několika 
hodinách vyměnit za novou, můžete tedy naši nanoroušku po-
užívat bez ztráty funkčnosti až 24h, nanoroušek tedy spotře-

bujete několikanásobně méně. V souhrnu tedy jde o levné, vel-
mi bezpečné a navíc ekologické řešení Vaší ochrany před viry 
a bakteriemi.

Nanovia Mask 99,97 je funkčními vlastnostmi absolutně srov-
natelná s požadavky na respirátory třídy FFP3 ve smyslu ochra-
ny proti viru Covid 19.  Norma FFP3 se vztahuje k ochranným 
pomůckám proti škodlivým látkám z pracovního prostředí – 
chemičky, farmaceutika, průmysl apod., takže ani certifikace 

respirátorů se primárně nezaměřovaly na to, zda jsou masky 
vhodné a účinné proti koronaviru. Velikost virových částic se 
může pohybovat v rozmezí od 20 do 300 nm. V případě koro-
naviru se uvádí velikost mezi 80—140 nm. Nanovia Mask 99,97 
dosahuje účinosti 99,97% pro částice o velikosti 100 nm.

30 nm 50 nm

Covid-19 
80—140 nm

Smogové částice
3—120 nm

Bakterie
200 nm—10 μm

Pyly
10—100 μm

100 nm 200 nm 400 nm 1 µm 10 µm 100 µm 1 mm0 nm

Mask Nanovia 99,97 zachytí částice od velikosti 100 nm s účiností 99,97 %

Prach
1 μm—100 μm

Viry
20—200 nm

Roztoči
80 μm—1mm

Běžná textilní rouška

Standardní jednorázová chirurgická rouška

Běžné 
jednorázové 
roušky

Nanovia 
Mask 99,97

Maximální 
doba účinosti 
je 4h

Textílie 
s nanovláknem
vydrží funkční 
minimálně 12h

Stabilní účinost 
i ve vlhkém 
prostředí

Vlhko výrazně 
zkracuje 
účinost filtrace



Společnost:
Nano2Health s.r.o.
Washingtonova 1599/17
110 00 Praha 1
IČ: 09549382

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Vydané dle ustanovení §13 odst. 2 zákonu č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrob-
ky, v platném znění (zákon č. 22/1997 Sb.), spolu se zákonem č. 268/2014 Sb. o zdravotnických 
prostředcích s nařízením vlády č. 54/2015 Sb., o technických požadavcích na zdravotnické pro-
středky, v platném znění (nařízení vlády č. 54/2015 Sb.)

Stvrzuje, že pro zdravotnický prostředek:

Nanovia Mask 99,97

bylo provedeno posouzení shody dle přílohy č. 7 k nařízení vlády č. 54/2015 Sb.

Zařazení a účel zdravotnického prostředku:
Třída I., typ chrurgická rouška IIR, nesterilní, určená k omezení přenosu infekce především z uži-
vatele na okolí

Prohlašuje:
že, výše uvedený výrobek splňuje veškeré vlastnosti, technické podmínky a požadavky normy 
ČSN EN 14683+AC a je v souladu s požadavky na bezpečnost výrobků stanovených zákonem. 
Vý robce nastavil výrobu a kontrolní mechanismy, tak aby zabezpečil shodu balení, zde uve-
deného zdravotního prostředku, tak jak vyžadují právní předpisy. Výše uvedený zdravotnický 
prostředek je při běžně obvyklém použití účinný a bezpečný pro použití při poskytování běžné 
zdravotní péče.

Toto prohlášení vypracoval a schválil:

Jaroslav Kašický
jednatel společnosti

                …………………………………….
V Praze dne 01. 10. 2020                               podpis jednatele



Výzkumný ústav bezpečnosti práce - ZL
Zkušební laboratoř č. 1040 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018
Jeruzalémská 1283/9, 110 00 Praha 1

Telefon Web E-mail Bankovní spojení IČ: 00025950
+420 221 015 811         www.vubp.cz                 NB1024@vubp-praha.cz            Praha 71336-011/0100          DIČ: CZ00025950

Protokol o zkoušce č. 601/2020

Počet stran protokolu: 3 Počet výtisků: 3

Počet příloh: 0 Výtisk číslo: 1

Objednavatel zkoušky: NANO INDUSTRY s.r.o., Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1

Předmět zkoušky: Filtrační materiál ANTIVIRUS NANOVIA MASK II

Název zkoušky: Zkoušky podle ČSN EN 149+A1

Převzetí vzorku: 3. 8. 2020

Zkoušky provedeny: 5. 8. 2020

Protokol vystaven: 6. 8. 2020

Pracovník oprávněný k podpisu protokolu:

……………………………

Ing. Lukáš Zavřel
vedoucí VÚBP-ZL

Rozdělovník:  1. objednavatel

2. archiv laboratoře 

3. sekretariát VÚBP-ZL

Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují jiné dokumenty (např. správního 
charakteru, certifikáty, apod.), které jsou požadovány orgány státního odborného dozoru podle 
specifických předpisů.
Tento protokol nesmí být bez písemného souhlasu VÚBP-ZL reprodukován jinak než celý.
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1.   Základní informace 
Zkoušky byly provedeny na základě žádosti č. S-658/2020 ze dne 5. 8. 2020 

Zkoušky jsou určeny pro potřeby objednavatele, vzorky materiálu ANTIVIRUS NANOVIA MASK II 
dodal objednavatel pro laboratorní zkoušky dne 3. 8. 2020 v počtu 5 ks. Vzorky byly zapsány do Knihy 
vzorků laboratoře pod čísly 6652 – 6656. 

2.   Zkušební předpisy, metody a postupy 
Při zkouškách byly použity tyto normy a předpisy: 
ČSN EN 149:2002+A1:2009, ČSN EN 149+A1 OPRAVA 1:2018 Ochranné prostředky dýchacích 
orgánů. Filtrační polomasky k ochraně proti částicím. Požadavky, zkoušení, značení. 
 
Aktualizace metod 
Nebyla použita  

Odchylky a doplňky ze zkušebních specifikací 
Nebyly uplatněny. 

3.  Použité přístroje  
Zkušební zařízení pro stanovení dýchacích odporů INSPEC 
Rotametr Yokogawa P052 
Rotametr Yokogawa P161 
Manometr GDH 200-07 
Vlhkoměr/Barometr GFTB 200 
Stopky JVD ST 80.2 
Teploměr typ Centigrade 0,1 
Přístroj na zkoušení aerosolem NaCl fy MOORE´S typ 1100 
Generátor aerosolu NaCl typ 4000 
Metrologické zajištění 
Metrologické zajištění přístrojů je prováděno v souladu s metrologickým řádem VÚBP-ZL. 

4.   Zkoušky 
Výsledky zkoušek 
Zkoušky byly provedeny v laboratoři ochrany dýchadel VÚBP-ZL. 
 
4.1 Určení dýchacích odporů čl. 8.9 
4.1.1 Vdechovací odpor  

vzorek stav odpor v Pa 
při 30 l/min při 95 l/min 

6652 AR 31 111 
6653 AR 26 78 
6654 AR 29 88 

Poznámka: AR – po dodání (As received) 
 
4.2 Stanovení průniku aerosolu čl. 8.11 
Zkouška chloridem sodným 
4.2.1 Počáteční průnik aerosolu NaCl – měřeno při 45 l/min 

vzorek stav průnik %  

6652 AR 3,86 
6653 AR 0,89 
6654 AR 2,10 
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VÚBP-ZL 
Zkušební laboratoř č. 1040 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 
Jeruzalémská 1283/9, 110 00 Praha 1 
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Tabulka nejistot měření 
Číslo zkoušky v protokolu Celková rozšířená relativní nejistota v % 

4.1 1,91 
4.2 4,16 

 
Uvedené nejistoty měření jsou rozšířenou standardní nejistotou, vypočítanou na základě směrodatné 
odchylky, která je vynásobena koeficientem k=2 (který zaručuje interval spolehlivosti přibližně 95%). 
 
 
Protokol zpracoval: Ing. Lukáš Zavřel 
 
_________________________________konec protokolu__________________________________ 
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Protokol o zkoušce účinosti bakteriální 
filtrace dle normy EN 14683 

sales@nano2health.com www.nano2health.com Nano2Health s.r.o.



Protokol o zkoušce účinosti virové filtrace 
dle normy VFE Viral Filtration Efficiency
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