
Termék információ 
Antiallergén, antibakteriális, szoros kötés-szerkezetű újra-hasznosítható nem szőtt,  mosható, 2x2 rétegű orvosi / egészségügyi  

textíliából készült védőmaszk, mely a szem alatti arc-részt, légzőszervi részeket teljes felületében befedi. 

Nagyon magas szűrési sebességű, fertőtleníthető, többször mosható, többször használható védőmaszk.  

Védelmet biztosít porok, baktériumok, folyadék permet és fröccsenő vegyszerek ellen 

Pollenbiztos—Véd cseppfertőzés ellen—Baktériumok szűrésének hatékonysága 99%. 

A szájmaszk akár 50x is mosható, így gondos használat mellett akár 50x használható.  

Anyaga: Szoros kötés-szerkezetű antiallergén, antibakteriális, újra-hasznosítható, textil hatású nem szőtt egészségügyi, 2 rétegben pré-

selt szövet DUPLA összeállításban, melynek alapját polietilén képezi. Mosható, tisztítható, fertőtleníthető,  pillanatok alatt szárad és 

vasalást nem igényel. Az első mosás előtt kissé merev, de néhány mosás után pamut finomságúra puhul fel. 

Színtartó, a fertőtlenítő nem okoz színkárosodást a termékben.  

Illeszkedési forma: mivel a szájmaszk vékonyabb, nemszőtt textíliából készül, ezért könnyebben illeszkedik a fej formájához,  a száj és 

az orrkörnyéken. A szájmaszk minden fejméretre / fejformára való optimális illeszkedését köszönheti többek között a megfelelően opti-

mált szabásmintának. 

A hatékony szűrésnek és az archoz történő optimális illeszkedésnek köszönhetően ezek a maszkok megfelelő védelmet nyújtanak a 

viselőjük ( betegek, egészségügyi és élelmiszeripari dolgozók ) számára.  

 A szájmaszk anyaga szoros kötésszerkezetű nem szőtt egészségügyi textíliából készült annak érdekében, hogy megfelelő szűrőhatást 

biztosítson a termék. 

A szájmaszk két rétegű azonos anyagból készül, mely optimális légzési ellenállást biztosít használójának. 

A szájmaszk többször használatos, ugyanis az alapanyag fertőtlenítőszeres mosásra is alkalmas. 

FIGYELEM! A szájmaszk fül mögé helyezhető gumival rögzül, mely gumit szándékosan lazán rögzítettünk annak érdekében, hogy a 

maszk több fejméretre is optimalizálható legyen. Ezért ha felvételt követően a maszkot lazának találná, lehetséges a gumi méretének 

csökkentése a megfelelő méret kialakítása érdekében.  

Tisztítás: Gondos használat mellett többször ( max: 50x  ) mosható, fertőtleníthető termék. 

Az alapanyag polietilén alapú, fertőtlenítőszerrel kezelhető, ami nem sérti sem az anyag szövését, sem a színét. 

Javasolt folyékony, olajos/zsíros textilmosóval történő mosás, ami nem tömíti el a szövésből adódó pórusokat. Mosási hőmérséklet 30 
0C hőmérsékletű vízben kézzel, vagy kíméletes programmal mosni, tárcsás mosógépben tilos a terméket tisztítani. 

Fertőtlenítőszerrel történő kezelést követően szükséges a termék alapos öblítése. 

Vasalni és szárítógépben szárítani tilos. 

Az anyag a második-harmadik mosás során megpuhul, ami a funkcionalitást és a védelmi képességet nem rontja, mivel nem szőtt 

textília. 

 

Figyelem! Fontos tudnivaló a hatékony szájmaszk használatához: 

A szájmaszkot megfelelően kell felhelyezni, csak a száj és orr előtt szükséges viselni. 

A maszkot átnedvesedése esetében le kell venni és javasolt egy száraz, fertőtlenített maszkra lecserélni. 

A használt maszkot - lehetőség szerint a továbbszennyezést megakadályozva - egy zacskóba vagy hasonló, légmentesen zárható 

tartóba szükséges helyezni, vagy azonnal ki kell kimosni. 

A kezeket (adott esetben az arcot vagy részeit) a maszk felvétele,vagy egyéb érintkezés előtt és után szappannal és/vagy megfelelő 

fertőtlenítő szerrel le kell mosni. 

Gondos használat mellett 50x mosható, 50x fertőtleníthető 
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