
  FFP2 beschermt u tegen vaste en vloeistofdeeltjes van on-
schadelijk en schadelijk stoffen, waarvan de concentratie niet 
groter is dan 12 maal de MAC-waarde* of 10x TPF**. 
*MAC-waarde = Maximaal Aanvaarde Concentratie 
**TPF = Toegekende Protectie Factor

TOEPASSINGEN

CERTIFICERING

FFP2 EN 149:2001+A1:2009 NR D

PRODUCT INFORMATIE

Materiaal Masker: Polypropyleen
Bevestiging: Latexvrij elastiek

Kleur Masker: wit, bevestigingselastieken: blauw

Ventiel Ja

OMSCHRIJVING

De PSP Vouwmasker FFP2 40-220 is een vouwbaar mondmasker 
met ventiel, bestemd voor éénmalig gebruik. Het masker is ver-
vaardigd uit polypropyleen, de zachte binnenlaag zorgt voor een 
optimaal comfort. Voor een goede gelaatsfit is het masker ontwor-
pen op de contouren van het gezicht en voorzien van een voorge-
vormd neusstuk. Het ventiel verhoogt het gemak om te ademen. 
De latexvrije bevestigingselastieken zorgen voor een gelijkmatige 
drukverdeling op nek, gezicht en hoofd. 
Artikel PSP Vouwmasker FFP2 40-220 beschermt u tegen vaste en 
vloeistofdeeltjes van schadelijke stoffen en is getest en gecertifi-
ceerd conform de Europese richtlijn CE 0086 EN149:2001+A1:2009 
FFP2 NR D.

Vouwmasker
FFP2 + ventiel

40-220
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Voor meer informatie, monsteraanvragen en 
bestellingen staan onze medewerkers van de 
afdeling Sales voor u klaar:

SALES

ORDER INFORMATIE

Maat Kleur Artikelnummer Verpakkingseenheid

One size wit 1.01.40.220.10 12 x 10 (120 stuks)

EIGENSCHAPPEN

 Voorgevormd neusstuk voor een goede gelaatsfit
 Zachte binnenlaag voor optimaal comfort
 Latexvrije bevestigingselastieken
 Gelijkmatige drukverdeling op nek, gezicht en hoofd
 Goed te combineren met oogbeschermingsartikelen
 Ontworpen op de contouren van het gezicht
 Dolomieten getest (D)
  Mooie efficiënte retailverpakking, die het gemakkelijk maakt de 
maskers op te slaan wanneer ze niet worden gebruikt 

 Uitademingsventiel verhoogt het gemak om te ademen

Per stuk hygiënisch verpakt in plastic.

Binnenzijde


