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Productnaam

KN95 Beschermend masker

In opdracht genomen eenheden
Vertrouwenseenheid

Shanghai Zhenpu Medical Set Up Co., Ltd.

Productie-eenheden
Fabrikant

Shanghai Zhenpu Medical Equipment Co., Ltd.

Categorie inspectiedetectie
Steekproefcontrole

in opdracht van testcategorie

???

InspectieDetectie 结 果
Testing Resultaten

Groottemodel
Specificatietype
Productnaam
Productnaam

In opdracht
genomen
eenheden
Vertrouwenseenheid
Productieeenheden
Fabrikant
Aantal monsters
Monster
Hoeveelheid

Testcategorietest
Test
Voorbeeldstatus
Monsters
Voorwaarden

KN95 Beschermend masker

Shanghai Zhenpu Medical Equipment Co., Ltd.

Shanghai Zhenpu Medical Equipment Co., Ltd.

50 只

In opdracht van steekproefinspectie

Handelsmerk
Handelsmerk
Telefoon
Telefoon

Voorbeeldkwaliteit
Voorbeeldcijfer

KN95

Verzenddatum
Voorbeeld ontvangst
Datum

2020·03.26

Lot / Cargo Nr.
Serienummer

Voldoen aan de inspectie-eisen

GB 2626.2006Ademhalingsbescherming Zelf-Primtosphary Filter Anti-Particle Respirator
Basis van testen en
bepaling
Documenteren en
beslissen
Overeenkomstig

Testresultaten
Test
Conclusie

Opmerking
Opmerkingen

"Hetis nietde

样品经检验，所检项目符合 GbGB 2626.2 佣 6 标
4·07

Een testitem 件 戔 met de vermelding " geeft aan dat er geen enkele evaluatie of geen individuele evaluatie is
De testconclusies van dit rapport zijn alleen voor de geïnspecteerde artikelen en vertegenwoordigen geen niet-geteste items
of functies of verzoeken.
Dit verslag is alleen verantwoordelijk voor de komst.

eerstekeer dat er

een vande
KeurartsExaminatorMajortester

InspectieDetectie 结 果
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Serienummer
Seriële

Inspectie- en
inspectieartikelen
Items testen

Eenheid
Eenheid

Technische voorschriften
Vereiste
Materialen:
a)Materialen
die
rechtstreeks in contact
komen met het gezicht
moeten onschadelijk zijn;
b)filtermaterialen
moeten onschadelijk zijn
voor
het
menselijk
lichaam
c)Het gebruikte materiaal
moet voldoende sterkte
hebben en mag tijdens de
normale levensduur niet
worden beschadigd of
vervormd. Structuur: ：

Individuele
beoordelingen
Individueel oordeel

Testresultaten
Resultaten
Structuur:

a）

Het is niet eenvoudig om structurele schade te
veroorzaken, het ontwerp, de samenstelling en de installatie van
componenten vormen geen gevaar voor de gebruiker;

b）

Het ontwerp van de hoofdband is verstelbaar,
gemakkelijk te dragen en te verwijderen, kan stevig worden
bevestigd aan het gezicht van het masker, en slijtage zonder
duidelijke compressie en tederheid; ；

c）

Het hebben van een kleinere dode holte en een groter
gezichtsveld;

a）

1

Algemene eisen

Structurele
schade
mag
niet
gemakkelijk
worden
veroorzaakt
en
het
ontwerp,
de
samenstelling en de
installatie
van
onderdelen mogen geen
gevaar opleveren voor de
gebruiker;

b）

Het
ontwerp
van de hoofdband moet
verstelbaar
zijn,
gemakkelijk te dragen en
te verwijderen, moet in
staat zijn om het masker
op het gezicht te zetten
en slijtage mag niet
duidelijk lijken druk of
gevoeligheid fenomeen;

c）

Zou zo kleine
dode holte en een
largefield gebied van
mening mogelijk moeten
hebben;

d）

2

Weergavecontrole

3
Ademhalingsweerstand

De structuur van
het afgedankte masker
moet strak liggen op het
gezicht en mag niet
worden vervormd tijdens
de gebruiksduur.
Het monsteroppervlak
mag niet beschadigd,
vervormd en zichtbaar
defect zijn, het materiaal
en de structuur van de
componenten
moeten
bestand
zijn
tegen
normale
gebruiksomstandigheden
en
mogelijke
temperatuur,
vochtigheid
en
mechanische impact, en
de hoofdband moet
verstelbaar zijn.

Voldoen aan de eisen

Monster
De totale zuigweerstand
per monster mag niet
Aan
Niet vooraf
groter zijn dan 350en de
verwerkt
0000000
totale
Totale zuigweerstand
uitademingsweerstand
Voorbehandeling
mag niet groter zijn dan 250

Gekwalificeerde

Gemeten
waarde
19&2
187,4
179·4
182.1
124.4

Gekwalificeerde
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Voorbeeldreeksen . Nee.

Gemeten
waarde
Eerste 999
.
Laden 99.7
Eerste 99.8
Laden 99.6
Plantaire
Eerste 99·4
Laden 992
·
0
Eerste 996
·
Laden 99·4
Eerste 999
·
Laden 994
·
Eerste 99·9
Laden 99,5
Eerste
998
.
Over belasting
994
·
0
Eerste 99·2
Laden 99·0
Eerste 99,6
Laden 993
.
Eerste
999
.
Rivierbelasting
99.7
Eerste 99.7
Landbelasting
99·5
Eerste 99.8
Rivierbelasting
99.1
Eerste 99.8
Laden 993
.
en
999
000 Initieel
.
Laden 994
·
Eerste
99,
7.7
Laden
99,
2.2

Pasvorm 格

Elke hoofdband, gesp Niet voorbewerkt:
Elke hoofdband, gesp en andere verstelelementen van
en andere
het masker glijden of breken niet na 10N pull en
verstelelementen
continue ] Os.
van het masker
Na voorbewerking:
mogen niet
Elke
hoofdband, gesp en andere verstelelementen van
uitglijden of breken
het masker glijden of breken niet na 10N pull en 10s. 拉
wanneer ze worden
opgelopen met 10N
力且持续
pull en 10s. 拉力且

Gekwalificeerde

Niet vooraf verwerkt

Filterefficiëntie /%
(NCI 颗粒物）

KN95: 95 ·0

Temperatuurvochtigheidsbehandeling

6

7

Hoofdband

持续
Niet vooraf
verwerkt
' Totale
uitademingsweerstand
Pre-locatie

119.6
122.4
120.2
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Serienu
mmer
Seriële

Inspectieen
inspectieart
ikelen
Items testen

Eenh
eid
Eenh
eid

Technische
voorschriften
Vereiste

Testresultaten
Resultaten

Til zit op
TIL basis
van til TIL
voor elke
actie
(d.w.z.
10
Filterni
personen
veau
x
5 Niet vooraf
acties),
verwerkt
met ten
minste
46 acties
in
50
acties

Temperatuur

KN95

8

< 11.

??/％
(Met het
afgedankte
masker
TO)

16

# '胱小于 11 47???????
17
18 47 一 1 的且“小于????

19

47 作的'1 )-L-11 47 '

20

4747-11

21 f 俑勺 T 儿小于 11 47????
#

Vochtigheidsbeh 22
47，啲矶小于
andeling
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????11

24 L 小于 Op die n ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 11
#
25
Totaal
16

个 人 的
总 体 TIL
voor ten
Filterni minste 8
veau vande 10 Niet
onderwe
rpen op Verwerking
basisvan
de totale
TIL

<8

Temperatuur

#

18

Brandbare

9'9''8'

T 儿小于 8 9????

19

9'9''8'

20

9'9''8'

21

9'9''8'

22

25
Onderdelen
die
aan vlam zijn
blootgesteld,
mogen
niet
worden verbrand
nadat ze uit de
vlam
zijn

47"47 "11"
# T 儿小于 8 9????

]
7

23
Vochtigheidsbeh
24
andeling

9

4747-11

23 ????首 bf 馐勺 T 儿小于 11

KN95

Individuele
beoordeling
en
Individuele
Arrest

胱小于 8 9????'
9'9''8'
Er zijn 9 individuele gerechten, minder dan 8
T 化小于 8 9????

Niet voorbewerkt:
De onderdelen van het aan de vlam blootgestelde monster worden niet verbrand nadat ze uit de
vlam zijn verwijderd.
Na voorbewerking:
De onderdelen van het aan de vlam blootgestelde monster worden niet verbrand nadat ze uit de
vlam zijn verwijderd.

Gekwalifi
ceerde
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verwijderd:
bij
verbranding mag
de
verbrandingstijd
niet hoger zijn dan
5

10

Onderdelen
verbinden
en
verbinden

Tussen
het
vervangbare
filterelement en
het masker mogen
alle verbindingen
en verbindingen
tussen
het
ademhalingskanaa
l
en
het
filterelement en
het masker niet
uitglijden, breken
of
vervormen
wanneer
ze
worden
blootgesteld aan
10N
axiale
trekkracht
en
duurt 10s.

STFWT2020

1.
2.
3.

Weggegooid masker, beoordeel dit item niet
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inspectie test rapport heeft geen "speciale zegel van inspectie testrapport" " of inspectie inspectie-eenheid officiële
zegel is ongeldig.
kopie inspectie rapport is niet opnieuw gestempeld " inspectie testrapport speciaal hoofdstuk 'of inspectie-eenheid
efficiële zegel.
Het inspectie- en inspectierapport is ongeldig zonder de hoofdinspectie, het onderzoek en de goedkeuring van de
handtekening.
Aandachtspunten

1. Dit verslag is ongeldig indien zonder "het tekstverslag speciale zegel" of het officiële zegel van het Instituut.
2. Dereproductie is ongeldig als dit niet wordt bevestigd door 'The Text Report Special Seal' le 0 ci...Seal 削 ofthe Institute.
3. Dit rapport is ongeldig als zonder handtekening vande grote testeren le Examiner d?neApprover.
4· Dit rapport isongeldig, elkevorm op enigerlei wijze gewijzigd.
•

Inspectie en testen agentschap adres: Taizhou City, Provincie Jiangsu, Gaogang District, Port-facing Economic Park,
Port-facing Avenue No. 俑号

•

Het Instituut Toevoegen: Lingang Road 166,Lingang：0523 一 86989901 The Institute Complain Tel：0523 一 检验检
测机构业务电话 Economic Park,Gaogang,：0523 一 86989959 Taizhou.Jiangsu? 检验检测机构监督电话

•

Het Instituut Businese Tel:0523(86989959)一 检验检
测机构传真:0523:8698 一 39

•

Het Instituut Fax:0523(86989939)一 检验

•

检测机构邮编：225300
The Institute Post: 2253 (Testing Agency
Website: www.jsffzx.com

