Productgegevensblad FFP2 (HY8920)
EN149:2001+A1:2009 FFP2 NRD CE2797
FFP2 mondmasker/ademhalingsbeschermingsmasker met meerlaagse filtertechnologie
welke zorgt voor een betrouwbare en maximale bescherming. Het FFP2 mondmasker is een
equivalent aan N95 standaard mondmaskers, getest en vrijgegeven m.b.t. Europese
standaarden. Voldoet aan de CE normering: EN: 149:2001 + A1:2009 en Notified body
notering CE2797 en heeft volgende 6 lagen:
1) Outer layer: PP non-woven fabric
2) Second layer: Hot air non-woven fabric
3) Third layer: Melt blown non-woven fabric
4) Fourth layer: Melt blown non-woven fabric
5) Fifth layer: Melt blown non-woven fabric
6) Inner layer: PP non-woven fabric
De FFP2 mondmaskers zijn uitgerust met oor-elastieken en een flexibele neusbeugel.
Dankzij diverse combinaties van lichte en duurzame materialen en een geïntegreerd
filtermedium biedt het FFP2 mondmasker een hoge antibacteriële filterwerking terwijl de
drager normaal kan blijven ademen.
De FFP2 mondmaskers zijn gemaakt van hypoallergeen, luchtdoorlatende en absorberende
non-woven materiaal, vrij van natuurrubberlatex en glasvezel. Geschikt voor éénmalig
gebruik voor verschillende doeleinden.
Dit mondmasker valt in de gemiddelde categorie beschermingsmaskers en heeft een
efficiëntie van 95%. De zijkant lekkage is maximaal 8%. Dit mondmasker wordt o.a. gebruikt
wanneer er sprake is van Tuberculose (TBC). Beschermt ook tegen SARS, griep, mazelen,
waterpokken, bof, ebola. Minimale bescherming tegen het Coronavirus bij het behandelen of
bezoeken van geïnfecteerde patiënten.
Een KN95 FFP2 masker mag aan één stuk worden gedragen tot het moeilijker wordt om te
ademen (4-8 uur) of tot het mondmasker heel nat wordt. Mondmaskers hoeven – in
tegenstelling tot handschoenen - niet te worden gewisseld bij de zorg voor meerdere
patiënten achter elkaar.
Specificaties:
- FFP2 mondmasker - equivalent aan KN95 en N95 norm
- Voldoet aan de CE normering: EN: 149:2001 + A1:2009 en Notified body notering CE2797
- Beschermingsniveau filtratie percentage 95% (optimale bescherming)
- 6-filtersysteem, nano-filtersysteem.
- Zijkantlekkage: maximaal 8%

- Spatwaterbestendig
- Kleur: Wit
- Verpakt: 20 stuks/pakje
- Afmetingen verpakking: 20x110x120cm

LET OP:
In andere landen is de benaming voor FFP2 maskers anders dan in Europa en wel KN95
(China GB2626-2006) of N95 (United States). Deze mondmaskers worden
geproduceerd voor zowel persoonlijk gebruik als voor medische doeleinden. Er is hierbij een
essentieel verschil in kwaliteit en materialen. Door het grote tekort aan mondmaskers is er
helaas een wildgroei ontstaan in de productie van mondmaskers met als gevolg dat er grote
partijen slechte mondmaskers op de markt komen met alle gevolgen van dien. LET HIER
GOED OP BIJ AANSCHAF!
Wel of geen mondkapje?
Er zijn veel tegenstrijdige meningen in de media over de mondkapjes of ze wel of niet
zouden beschermen tegen het Coronavirus. In sommige landen is het verplicht en in andere,
waaronder NL is, wordt het wegens schaarste afgeraden. Onze mening is als volgt: wie een
mondkapje draagt verkleint de kans om het virus via druppeltjes uit de mond verder te
verspreiden en beschermt hierbij ook zichzelf. De mondmaskers bieden een mogelijkheid
om een besmettingsrisico te reduceren bij een correct gebruik, maar garantie is er nooit. De
gebruiker is zelf verantwoordelijk om de juiste kennis tot zich te nemen en toe te passen.

