Opmerking: Het testen van de efficiëntie van het filtermedium werd
uitgevoerd in overeenstemming met 42CFR, deel 84 door de
Amerikaanse fabrikant van smeltgeblazen filters. De geteste
producten werden gedurende 25 ± 1 uur geconditioneerd bij 38 ±
2,5 ° C en 85 ± 5% RH en vervolgens getest tegen een
geneutraliseerde NaCl-aerosol bij 85 l / min.

Ademweerstand
Inadem weerstand

13.4 mm H2O

Uitadem weerstand

14.1 mm H2O


Opmerking: Inhalatie- en uitademweerstandstests werden
uitgevoerd in overeenstemming met 42CFR Part 84.180 door een
onafhankelijk testlaboratorium in de VS. Het
luchtuitwisselingsverschil of het ademend vermogen van de geteste
producten werd gemeten op inademingsweerstand met de TEBAPR-STP-0007-procedure en uitademingsweerstand met TEBAPR-STP-0003-procedure.

BendShape™ Mask
Mondmasker voor algemeen gebruik
Specificaties
Het BendShape™ mondmasker is een niet-medisch,
transparant, anti-condens en wasbaar mondmasker voor
algemene doeleinden, ontworpen voor een duidelijke
communicatie. Het mondmasker heeft een transparante,
anti-condens voorkant met nauwsluitende, ademende
zijkanten van textiel die zorgen voor een comfortabel
draagcomfort gedurende langere tijd. De vorm van het
mondmasker geeft u de vrijheid om te praten, te lachen en
alle gezichtsuitdrukkingen te laten zien, gewoon terwijl u het
mondmasker draagt. De zachte elastieken van het
mondmasker kunnen eenvoudig worden aangepast voor
een goede pasvorm. Het mondmasker is zo gevormd dat
het iets van het gezicht af zit. Zo is het ademen makkelijker
en klinkt de stem duidelijker. Het BendShape™
mondmasker is verkrijgbaar in meerdere maten om altijd
een goede pasvorm te hebben en een optimale afdichting.
Het mondmasker kan minimaal twee keer in de wasmachine
of met de hand worden gewassen in een waszak zonder
verlies van filterprestaties. Het mondmasker is gemaakt van
hoogwaardige, niet-huidirriterende en niet-sensibiliserende
materialen: polypropyleen, tribobal polyester filament en een
spandex/nylon mix.

Made in the USA.

Latex free.

Filtervermogen
Filtratie-effectiviteit
(@85 L/min)

Synthetische bloed weerstand
Synthetische bloed
weerstand

160 mmHg

Opmerking: testen van de weerstand op synthetisch bloed zijn
uitgevoerd in overeenstemming met 42CFR Part 84.180 door een
onafhankelijk testlaboratorium in de VS.

Maten (alleen maten S, M en L zijn momenteel leverbaar)
Afstand van
neus tot kin

PN#

Maat

Q1L

Large (L)

Q1M

Medium (M)

90 - 95mm

Q1S

Small (S)

80 - 90mm

Q1ES

Extra Small (XS)

Q1K

Kid (K)

Q1T

Toddler (T)

>95mm

<80mm
60 - 80mm
<60mm

Disclaimer: Het BendShape™ mondmasker is bedoeld voor
algemeen gebruik door het publiek en is niet bedoeld voor gebruik
waar FDA, NIOSH PPE of CE-certificering vereist is.
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