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Beschermend gezichtsmasker 

met uitneembare nano filter 

Algemene beschrijving 

Katoenen beschermend gezichtsmasker met sluitlintjes 

3-lagig, inclusief verwijderbare nano filter 

Uitneembaar onscherp stalen plaatje voor het vastzetten van het 

masker bij de neus 

Herbruikbaar 

Wasbaar 

Universele maat 

De kleur van het masker en de sluitlintjes kan variëren.  

Samenstelling 

Hoofdmateriaal: Katoen 100% - 100 – 170 g/m² 

Uitneembare nano filter - 3-lagig laminaat, +/- 50 g/m²: niet-geweven 

stof - 100% PES / nano filterlaag / niet-geweven stof - 100% PES 

Sluitlintjes: katoen 100% 

Draad: katoen  

Toepassing 

 We raden aan om het gezichtsmasker te wassen voor het eerste gebruik. Hiervoor moet de nano 

filter verwijderd worden. 

 Was uw handen grondig voordat u het masker gebruikt. 

 Een correct aangebracht masker moet de mond, neus en kin bedekken. 

 Raak bij het afdoen van het masker alleen de sluitlintjes aan, niet het deel dat de lucht heeft gefil-

terd. 

 Was uw handen grondig na het afdoen van het masker en was ook uw gezicht. 

 Als het masker nat, besmet of gebruikt is, moet het vervangen worden. 

 Het is noodzakelijk om de nano filter regelmatig te vervangen. 

 Bij gebruik van het gezichtsmasker in extreme omstandigheden of in geval van mechanische schade 

moet de nano filter onmiddellijk vervangen worden. 

 We raden aan om de nano filter te vervangen na 8 uur intensief gebruik. 

 Als u het grootste deel van de dag een masker moet dragen, is het nodig om er meerdere te heb-

ben. 

Afmetingen 

Gezichtsmasker: 20 x 11 cm 

Nano filter: 17 x 9 cm  
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Verpakking 

 Basisverpakking: 50 maskers (verpakt 5 x 10 stuks) 

 Kartonnen doos 63 x 35 x 27 cm: 500 maskers 

 Kartonnen doos 63 x 52 x 30 cm: 1.000 maskers  

Verwijdering 

Versleten filters en maskers zijn afval en moeten afgevoerd worden volgens de lokale regels. 

Besmette filters en maskers moeten worden afgevoerd als gevaarlijk afval.  

Deze maskers werden niet getest en bieden dus geen erkende bescherming tegen het coronavirus. 

Volg de basisprincipes inzake hygiëne! 

 

 

Geproduceerd in Tsjechië 

Onderhoud 

De gezichtsmaskers kunnen hergebruikt worden mits inachtneming van onderstaande instructies: 

 Verwijder de nano filter en het stalen plaatje voor het wassen. 

 We raden aan om gebruikte witte maskers te wassen in kokend water gedurende ongeveer 5 minu-

ten. Gebruik bij het wassen in de wasmachine een lingerietas en was op een temperatuur van max. 

95 ° C. 

 We raden aan om gebruikte gekleurde maskers te wassen in kokend water gedurende max. 5 mi-

nuten. Gebruik bij het wassen in de wasmachine een lingerietas en was op een temperatuur van 

max. 65 ° C. 

 Laat de maskers daarna vrij drogen. 

 Strijk de maskers op het hoogste niveau of steriliseer ze. 

 Plaats hierna een nieuwe nano filter en stalen plaatje in het katoenen masker. 

 Bewaar de maskers bij kamertemperatuur in een droge en donkere omgeving.  


