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Mondneusmasker WASBAAR
(Voldoet aan de technische norm EN 13795: 2019 (OK-afdekdoeken en OK-jassen))
100% Polyester drielaags laminaat met polyurethaan (PU) barrièremembraan
100% polyester draad (naaiwerk)
Algemene opmerkingen vooraf:
•
Masker WASSEN voor elk gebruik
•
Masker niet wijzigen en / of veranderen
•
Masker niet steriliseren
•
Masker niet tussentijds afdoen
•
Masker is geen medisch hulpmiddel
•
Masker is geen persoonlijk beschermingsmiddel
•
Elastieken van het masker kan latex bevatten
Gebruik:
•
Voor het masker wordt aangeraakt: was de handen grondig met water en zeep of een desinfectans
•
Droog de handen met papieren tissue of schone handdoek
•
Vouw het masker uit en breng het in model
•
Pak het masker bij de twee elastieken en plaats de elastieken over en achter de oren
•
Schuif het masker tot het goed aansluit over de neus en de kin
•
Raak het masker niet meer aan
•
Gebruik het masker maximaal 4uur
•
Doe het masker af met enkel de elastieken aan te raken
•
Stop het masker in wasmachine of plastic zakje en raak het masker hierna niet meer aan
•
Na gebruik de handen grondig wassen met water en zeep of een desinfectans
Wasvoorschriften:
•
45 tot maximaal 70 keer te wassen en te gebruiken
•
Wastemperatuur 60 ° C
•
Niet bleken
•
Droogprogramma bij lage temperatuur (maximaal 80 ° C)
•
Niet strijken
•
Niet chemisch reinigen
•
Gebruik geen organisch oplosmiddel om vlekken te verwijderen
Opslag:
•
Bewaren bij een temperatuur beneden de 25 ° C
•
Maximale relatieve vochtigheid van 80%
•
Niet bewaren in directe lichtbronnen
•
Bewaar niet langer dan 1 maand bij condities hoger dan hiervoor is aangegeven.
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