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Bescherm jezelf om anderen te beschermen
Niet elk mondmasker biedt de veiligheid die tegenwoordig nodig is: voor betrouwbare bescherming tegen  
druppeltransmissie infecties worden mondmaskers aanbevolen met een FFP2- classificatie.   
 
Het zogenaamde FFP- mondmasker vermindert de inademing van besmettelijke aerosolen die in de lucht  
hangen. Het FFP2- mondmasker wordt als significant effectiever beschouwd, dan de gemiddelde mondmaskers 
die standaard verkrijgbaar zijn.  
De basisregel is: hoe betrouwbaarder het mondmasker, hoe beter je jezelf beschermt tegen infecties! 

Mondmasker RM 100
·   FFP2 (EN 149:2001/A1:2009) 

Gestest en gecertificeerd voor het beschermen tegen schadelijke  
stoffen, zoals vaste en vloeibare stofdeeltjes, rook en aerosols.  
Effectief tegen bacteriën, allergenen en ziektekiemen (Module C2)

·    Beschermingsclassificatie III Persoonlijke beschermingsmiddelen (EU) 
2016/425 (PPE) Notified Body gecertificeerd (Module B)

·   CE met 4- cijfer ID-nummer (CE 2834) mag alleen worden gebruikt bij 
certificering (PPE/FFP2/KN 95)  
Let op: KN95 is naar Chinese en Amerikaanse normen, onderdeel van  
EN 149:2009/A1:2009. EU verplichte paraffinetest valt niet onder KN95.

·   Hoog filterniveau: 95% van alle partikels in de lucht

·  Flexibele one size fits all | gebruiksvriendelijk materiaal

·  Uitstekende pasvorm: V- vorm met neuscontour design

·  3D- design voor comfortabele ademhaling 

·  Oorlussen met elastieke band voor een goede pasvorm

·  Getest en CE- gecertificeerd volgens EN 149:2001/A1:2009 norm

 Neem voorzorgsmaatregelen om  

      jezelf te beschermen tegen virussen

One size fits all 3-laags 3D-Design Beschermingsclassificatie 
FFP2 NR
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*Bron: https://www.vergleich.org; „Atemschutzmaske Vergleich 2020 - Die 4 besten Schutz- und Staubmasken im Überblick“
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Welke beschermde mondmaskers zijn echt betrouwbaar?
Het is niet eenvoudig om de verschillende monsmaskers te herkennen. 

medisana FFP2 maskers zonder ventiel beschermt de drager EN de omgeving!  
Daarnaast voldoet het medisana mondmasker aan de EU-norm EN 149 en is het ook geschikt voor het gebruik 
bij medische toepassingen.

Hoge kwaliteit beschermt 
     mondmaskerdrager en de 

                                                               omgeving

RM 100


