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MASKN95 – MONDMASKER VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK 
4 laags mondmasker volgens GB2626-2006 standaard, type KN95 met CE en FDA keurmerk. Voor 
professioneel, niet medisch, gebruik. 
 

 
 
4 laags mondmasker, met 2 lagen niet geweven textiel, 1 laag fusion-sprayed katoen en 1 laag van 50gram 
fusion-sprayed textiel. De filtratie waarde van dit product is gelijk aan of hoger dan 95%. 
 
Eigenschappen:  

• Zacht, elastisch, geen schimmel, geen vuil. 

• Maskergrootte:  150x125x70mm 

• Volgens Chinese standaard GB2626-2006 (KN95), Europese standaard EN149-2001 + A1:2009 (FFP2) 

• Per stuk verpakt in cellofaan 

• Verpakking: per 50 stuks verpakt in display doosje. 

• Verpakkingsgrootte: 23x14x13cm 

• Houdbaarheid: 2 jaar na productie datum 
 
Gebruiksinstructie: 

• Was uw handen zorgvuldig, gebruik eventueel desinfecterende handgel of hand sanitizer 

• Neem het masker uit de verpakking 

• Spreid het masker en positioneer de elastieken achter de oren 

• Fixeer de neusbrug 

• Het masker is voor eenmalig gebruik, het advies is om het masker regelmatig te vernieuwen tot drie 
maal daags bij continue gebruik. 

 
Hoe het mondmasker te verwijderen 

• Desinfecteer uw handen, zet het mondmasker als volgt af: 

• Buig voorover met het gezicht naar voren gericht.  

• Neem het masker aan de elastieken vast en trek deze naar voren weg. Let op dat u het gezicht niet 
aanraakt!  

• Gooi het masker weg in een afgesloten afvalbak met afvalzak.  

• Was uw handen zorgvuldig, gebruik eventueel desinfecterende handgel of hand sanitizer 
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Certificatie: 
Het medisch mondmasker is CE en FDA gecertificeerd en is getest volgens de Chinese Standaard GB2626-
2006 en Europese Standaard EN149:2001+A1:2009. FDA registratie nummer D385083. 
 
Doelgroepen: 
Geschikt voor gebruik op de werkvloer en particulieren die zichzelf en anderen willen beschermen tegen 
infecties door virussen of andere ziekte verwekkers. 
 
Extra uitleg filterende gezichtsmaskers: 
Filtrerende gezichtsmaskers (FFR), die soms wegwerp maskers of mondmaskers worden genoemd, zijn 
onderhevig aan diverse wettelijke voorschriften. Deze normen specificeren bepaalde vereiste fysieke 
eigenschappen en prestatiekenmerken om correcte naleving van de specifieke norm te claimen. De 
autoriteiten verwijzen vaak naar deze normen bij het doen van aanbevelingen voor gezichtsmaskers, waarbij 
ze bijvoorbeeld aangeven dat bepaalde doelgroepen een "N95, FFP2, of gelijkwaardig" mondmasker moeten 
gebruiken.  
 
Hieronder een overzicht van veelgebruikte benamingen en bijhorende prestatienormen: 
- N95 (Verenigde Staten NIOSH-42CFR84) 
- FFP2 (Europa EN 149-2001) 
- KN95 (China GB2626-2006) 
- P2 (Australië/Nieuw-Zeeland AS/NZA 1716:2012) 
- Korea 1e klasse (Korea KMOEL - 2017-64) 
- DS (Japan JMHLW-Melding 214, 2018) 
 
Zoals uit de volgende overzichtstabel blijkt, zie tabel op de volgende pagina, mag worden verwacht dat de 
filterende gezichtsmaskers die aan deze normen voldoen, zeer goed functioneren. Dit wordt bij voorkeur 
door een onafhankelijk laboratorium getoetst in het land waar het product wordt gebruikt om zeker te stellen 
dat het mondmasker voldoet aan de lokale eisen. 
 
Op basis van deze vergelijking is het redelijk om China KN95, AS/NZ P2, Korea 1st Class en Japan DS FFR's te 
beschouwen als "gelijkwaardig" aan de Amerikaanse NIOSH N95 en Europese FFP2-gezichtsmaskers, voor 
het filteren van niet op olie gebaseerde deeltjes, zoals die welke ontstaan bij branden, PM 2,5 
luchtverontreiniging, vulkaanuitbarstingen of bio aërosolen (bv. virussen). Echter, voordat een 
beademingsproduct wordt geselecteerd moeten de gebruikers de plaatselijke voorschriften en vereisten 
inzake ademhalingsbescherming raadplegen of zich wenden tot de plaatselijke volksgezondheid. 
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Overzicht wettelijke voorschriften filterende gezichtsmaskers: 
 

 
 
Bron: 3M Personal Safety Division 


