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Iedereen verdient een schone & veilige werkomgeving

CaluGuard Medisch mondmasker 
EN14683 IIR   spatbestendig met 
oorlus en neusclip 3lgs

Het CaluGuard medisch mondmasker is vervaardigd van 
drielaags spatbestendig materiaal en voorzien van twee 
oor-elastieken. 
Dit mondmasker sluit uitstekend aan getest conform 
methode: EN 14683:2019+AC:2019.
Daarbij is vastgesteld dat is voldaan aan de prestatie 
eisen voor “Type IIR”, deze eisen zijn:

- BFE (bacterial filtration efficiency) is gelijk of groter dan 
98%.  (gemeten waarden 99,7% en hoger)
- De ademweerstand is <60 Pa/cm² (gemeten waarden: 
34Pa/cm² en lager, dus de ademweerstand is nog ruim 
onder de maximale limiet voor een Type IIR masker)
- Dit masker voldoet aan de vereisten voor 
spatbestendigheid; dit is bepaald conform ISO 
22609:2004 met een gesimuleerde druk van 16,0 kPa  
- Dit masker voldoet ruimschoots aan de 
microbiologische vereisten (maximaal aantal micro-
organismen dat op een ongebruikt masker zitten)

Deze variant zit verpakt in doosjes á 50 stuks.
Ze zijn drie laags waarbij de middelste laag van 
superieure kwaliteit is. Deze laag bevat filterpapier 
met hoge dichtheid

Toepassing

-Voedselverwerkende industrie
-Grootkeukens
-Gezondheidszorg
-Farmaceutische industrie
-Laboratoria

Technische gegevens

Drie lagen: 1e laag PP non woven, 2e laag meltblown 
filterpapier (hoge dichtheid), 3e laag PP non woven 
Medisch hulpmiddel klasse 1 (93/42EEG)
EN 14683 type IIR (spatbestendig)
Neusclip
Hoog draagcomfort (relatief lage ademweerstand)
Kleur buitenzijde: blauw
Kleur binnenzijde: wit
Verpakking: pak 50 stuks
Maat: 17,5cm x 9,5cm
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CaluGuard

Dit premium A+ merk product beschikt over een groot 
assortiment disposable kleding.
Heeft u vragen over het gebruik of toepassing van dit 
product? Start een chat of bel één van onze 
medewerkers: 053 - 434 43 43.

https://www.carellurvink.nl/webshop/s/004-werkkleding/c/529-disposable-kleding

