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ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving
Masker voor ademhalingsbescherming FFP2.

Technische details
Non-woven en vormgegoten textielvlies
Vorm voor de neus.
Twee elastieken voor het vasthaken.
Filterende werking > 94 % van de aerosolen.
Totale ontsnapping naar binnen toe < 8 %.

Richtlijnen
Om te controleren of het masker goed afsluit plaatst u de beide
handen er als een schelp overheen, zonder het masker te verschuiven,
waarna u vervolgens een krachtige ademstoot geeft. Als er dan toch
lucht onder vandaan komt, moet u de strook of de elastieken even
corrigeren of het masker opnieuw opzetten.
Dit masker is voor eenmalig gebruik.
Het masker is maximaal acht uur achtereen te gebruiken.

Toepassingen
Beschermt tegen het binnendringen van en in aanraking komen met
vaste en vloeibare objecten en deeltjes.

Gebruiksmethode
1. Plaats en verwijder het mondkapje door het alleen bij de elastieken

vast te houden.
2. Plaats het kapje met de strook aan de bovenkant van de neus.
3. Plaats de elastieken achter de oren.
4. Het masker moet goed uitgevouwen zijn. Bedek de neus, de mond

en de kin.
5. Na het aanbrengen, mag u het kapje niet meer aanraken of

herpositioneren totdat u het afdoet.
6. Na het afdoen moet u het kapje weggooien en uw handen wassen.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Normen
> EN149 (UE)2016/425

Mondmasker FFP2 Gevormd CE 20 Stuks

Kartonnen doos
Hoogte (cm) : 15.5
Lengte (cm) : 13.5
Diepte (cm) : 13.5

Netto gewicht : 0.2
Bruto gewicht (kg) : 0.21

Karton
Hoogte (cm) : 33
Lengte (cm) : 70
Diepte (cm) : 29

Netto gewicht : 4.2
Bruto gewicht (kg) : 5.520.00x
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