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Productomschrijving mondmaskers 

• Tweelaags comfortmondmasker – niet-chirurgisch  

• Het pochet biedt de mogelijkheid tot het plaatsen van een extra vervangbare filter. 

• 100% cotton C125E67. Dichtheid van het weefsel: 57 draden per cm². 

• Stof is IFTH-getest – Institut Français du Textile et de l’Habillement 

• Categorie 2 mondmasker 

 

 
 

• Het tweelaags mondmasker biedt een bescherming tegen vochtdruppeltjes van 3 micron 
en heeft een luchtdoorlaatbaarheid van 100Pa. Bij gebruik van de filter versterk je de 
beschermingsgraad. 

• Het mondmasker bestaat uit 2 kleuren zodat binnenkant en buitenkant van het masker 
goed te onderscheiden zijn. 
 

• We hebben 3 modellen  
Model 1: gemaakt volgens de testen en kwaliteitsvoorschriften van professor Jean-Luc 
Gala, UCL en directeur van de onderzoeksgroep Centre for Applied Molecular 
Technologies.  
Meer: https://www.opensourceagainstcovid19.org/nl/ 
 
Model 2: gemaakt volgens de voorschriften FOD Volksgezondheid. 
Meer: https://maakjemondmasker.be/ 
 
Model 3: Model met 4 plooien en elastieken rond de oren. 
 
 

• Apart te wassen op 60 graden. Het mondmasker is na een wasbeurt opnieuw bruikbaar. 
–  Wassen voor eerste gebruik 
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Hoe moet je het mondmasker dragen ? 

 GALA-MODEL  FOD-MODEL      MODEL 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correct gebruik mondmasker 

• Was je handen met water en zeep of een hydroalcoholische 
oplossing. 

• Je neemt in elke hand een elastiek vast. De onderste 
elastiek van het mondmasker breng je naar de bovenkant van het 
achterhoofd. De bovenste elastiek van het mondmasker breng je 
naar de onderkant. Maw. de elastieken van het mondmasker 
worden kruiselings aangebracht.(Model 1 – GALA-model) 
 

• Je knoopt de mondmasker achteraan het achterhoofd.(Model 2 – FOD-model) 

• Je neemt in elke hand een elastiek vast en brengt deze achter de oren.(Model 3) 

• Het mondmasker spreid je open tot onder de kin en tot over de neus. Spreid het masker 
goed aan opdat neus, mond en kin volledig zijn afgedekt en het masker goed langs het 
gezicht aansluit. 

• Was je handen opnieuw met water en zeep of een hydroalcoholische oplossing. 

• Raak tijdens het dragen het masker nooit aan. 

• Was het masker alvorens het opnieuw te gebruiken. 

Correct gebruik mondmasker bij het verwijderen 

• Was je handen met water en zeep of een hydroalcoholische oplossing. 

• Raak de voorkant van het masker niet aan, maar maak het los via de achterste 
elastieken/linten. 

• Na gebruik was je het masker. 

• Was je handen opnieuw met water en zeep of een hydroalcoholische oplossing. 


