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Gebruik | Functies
•  Beschermingsklasse FFP2 (beschermt 
tegen schadelijke stoffen, zoals vaste en 
vloeibare stofdeeltjes, rook en aerosols)

•  Getest en CE 2834 gecertificeerd volgens 
de standaard EN 149:2001 + A1:2009; 
Regelgeving (EU) 2019/425 voor 
persoonlijke berschermingsmiddelen

•  Efficient 3-laags filtersysteem 
(spunbond, meltbond, non-woven – 
filtert 95% van de deeltjes in de lucht)

•  Hygienische stuksverpakking - Voorkomt 
besmetting van het masker voor gebruik

•   Voor éénmalig gebruik
•   One size fits all
•   Huidvriendelijk materiaal
•   Goede pasvorm: V-vorm met neusprofiel
•   3D design voor comfortabele ademhaling
•   Elastische lussen voor bevestiging achter 

de oren t.b.v. een goede pasvorm

Inhoud
•   10 maskers per doos, incl. clip, elk apart 

verpakt in PE-verpakking

Logistieke Data

Verkoopverpakking  
10 maskers (stuks) per doos 
12,5 × 15,8 × 5 cm | 0,1 kg

VPE 
40 verpakkingen (400 stuks)  
52,5 × 33,4 × 27,8 cm | 4,6 kg

•   Maximaal 8 uur dragen met een pauze na 
2 uur - voor maximale bescherming  
voorkom dat het masker doordrenkt raakt

Technische Data
•   Afmeting: 12 × 15,5 cm (PE-verpakking)

•   Gewicht: 0,001 kg 

•  Beschermkingsklasse FFP2 NR 
(Beschermt tegen schadelijke stoffen, 
zoals vaste en vloeibare stofdeeltjes, 
rook en aerosols)

•  Getest en CE 2834-gecertificeerd 
volgens de standaard EN 149:2001 
+ A1:2009; wetgeving (EU) 2016/425 
voor persoonlijke 
beschermingsmiddelen

•  Efficient 3-laags filtersysteem 
(Spunbond, meltbond, non-woven 
– filterniveau van 95% van de 
partikels in de lucht)

•  Hygienische stuksverpakking 
Voorkomt besmetting van het 
masker vóór gebruik

•  Voor éénmalig gebruik

•  10 maskers per doos 
elk apart verpakt in PE-verpakking
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3D-Design Beschermingsklasse 
FFP2 NR

One size fits all

Met extra clip voor
 een perfecte pasvorm

 Beschermingsklasse

FFP2
NR


