
Mondneusmaskers



Bacterial Filter Efficiën�e of BFE van een mondneusmasker en gee� het percentage van het aantal 3µ 
deeltjes dat tegengehouden wordt. De PFE is de Par�culate Filtra�on Efficiency PFE is het percentage van de 
0,1µ sub micron deeltjes dat uit de lucht gefilterd wordt. Deze deeltjes kunnen bijvoorbeeld stofdeeltjes of 
aerosols zijn. Aerosols zijn fijne druppels die bacteriën kunnen beva�en. De BFE en PFE houden ook 
rechtstreeks verband met de hoeveelheid bacteriën die omgekeerd vanuit de drager via het masker in de 
omgevingslucht vrijkomen. Hoe hoger de BFE of PFE, hoe beter de drager wordt beschermd tegen deeltjes en 
hoe minder de drager deeltjes of aerosols doorgee�. Ook de ademweerstand of het drukverschil van het 

COVID-19 en de noodzaak van maskers

Verplaatsing van deeltjes en druppels

Hoest- en niesdrupples die 
detecteerbare hoeveelheden 
virus beva�en

Deeltjes of 
aërosolen ≥ 10 µ 

blijven vastzi�en in 
de bovenste 

luchtwegen worden 
geblokkeerd  door 

een medisch masker 

Uitademen
tot 1,5m

hoest
2m

niezen tot
6m

kleine druppels
 <10µ

grote druppels
 >100µ

hoest
niezen

Uitademen

Tabel 1 - Presta�e-eisen voor verschillende types maskers
Test Type I*  Type II Type IIR KN95
Bacterial filtra�on efficiency (BFE) ≥ 95% ≥ 98 % ≥ 98 % ≥ 98%
Par�culate filtra�on efficiency (PFE)    ≥ 95%
Ademweerstand  (Pa/cm²) ≤ 40 < 40 ≤ 60 ≤ 60
Spatweerstand druk (kPa) Not required Not required ≤ 16  ≤ 16
Microbiële reinheid (cfu/g) ≤ 30 ≤ 30 ≤ 30 ≤ 30 

masker moet laag blijven < 60 Pa. Hoe lager de drukval hoe hoger het comfort van het masker. De drukval is de weerstand die de 
lucht ondervindt terwijl het door een medium beweegt . Zelfgemaakte katoenen maskers hebben een te lage BFE en een te hoge 
drukval.

Hiernaast een overzicht van de verschillende type maskers. De medische mondneusmasker van Filter-Technics zijn van het beste 
type namelijk het type IIR en hebben dus een BFE ≥ 98% en de hoogste spatweerstand. Dit betekend dat aerosolen die op het masker 
komen minder snel penetreren door het masker. Een chirurgisch mondneusmasker is een steriel  type IIR mondmasker. KN95 

mondneusmaskers volgen norm GB2626-2006 en zijn 
equivalent met het type FFP2 masker (Europese norm EN 
149-2001) en hebben een PFE van ≥ 95% op 0,1 sub 
micron deeltjes. Een FFP2 masker moet eigenlijk maar 
≥94% BFE hebben terwijl de GB2626-2006 voor KN95 
≥95% BFE eist een KN95 masker hee� dus een hogere 
vereiste dan een FFP2 masker. 

Mondneusmaskers

bronchus
2,1-3,3 µ

pharynx 
4,7 - 7µ 

alveolae
 0,6-1,1µ 

primaire bronchus
3,3-4,7µ 

terminal 
bronchus
1,1-2,1 µ 

keel

Naso-pharynx

Deeltjes of aërosolen 
<1µ reiken tot in de 
alveolae en kunnen 

enkel volledig worden 
geblokkeerd door een 

KN95 masker met 
BFE ≥98% & PFE ≥95%

Hieronder kan u zien dat bij het hoesten en niezen gecontamineerde aerosol druppels tot 6m kunnen verplaatst worden in de lucht. 
Zelfs door het uitademen kunnen deeltjes 1,5 m ver getransporteerd worden.  De luchtstroomsnelheid ontwikkeld door een hoest 
kan een snelheid hebben van v = 10 m/s ; niezen v = 50 m / s



Vanwege het toenemende bewijs dat personen met milde of geen symptomen 
kunnen bijdragen aan de verspreiding van COVID-19, kunnen gezichtsmaskers 
en andere gezichtsbedekkingen worden beschouwd als een middel voor 
broncontrole, complementair aan andere maatregelen die al zijn getroffen om 
de overdracht van COVID-19 te verminderen .Het bewijs groeit dat de virale 
verspreiding van COVID-19 hoger is vlak voor het begin van de symptomen en 
gedurende de eerste 7-8 dagen na het begin.

Het gebruik van gezichtsmaskers in het openbaar kan dienen als middel voor 
broncontrole om de verspreiding van de infec�e in de gemeenschap te 
verminderen door de uitscheiding van ademhalingsdruppeltjes van 
geïnfecteerde personen die nog geen symptomen hebben ontwikkeld of 
asymptoma�sch blijven, tot een minimum te beperken. Het is niet bekend 
hoeveel het gebruik van maskers in de gemeenschap kan bijdragen aan een 
afname van de transmissie naast de andere tegenmaatregelen.

Conclusie

Prak�sch
Ÿ Zowel bij het opze�en als bij het verwijderen van het mondneusmasker, was je eerst de handen met water en zeep. 
Ÿ Als het  masker zichtbaar beschadigd,  vuil of nat is verwijder het en vervang het onmiddellijk 
Ÿ Zorg ervoor dat het metalen stuk naar boven en naar buiten wijst en pas het masker aan uw gezicht aan zonder openingen 

aan de zijkanten.

Ÿ Raak het masker niet aan �jdens gebruik.
Ÿ Gebruik niet beide kanten afwisselend. 
Ÿ De  wegwerpmaskers zijn niet herbruikbaar.
Ÿ Enkel het wasbare maskers kunnen hergebruikt worden als ze na 

elke draagbeurt gewassen worden op max 60°C.

Ÿ Verwijder het masker achter de oren en houd het uit de buurt van oppervlakken wanneer u het verwijdert.
Ÿ Gooi het gebruikte masker weg in de aangewezen, bij voorkeur gesloten, afvalbak.

FFP2/KN95  min efficiën�e
Conform to EN 14683+AC:2019

94%@0,2µm or 95%@0,1%

Surgical  Masks min efficiën�e
Conform to EN 149+A1:2009

Lage qualiteit  = Type I    :  95%@3µm

Hoge qualiteit  = Type II  :  98%@3µm
(= maskers van Filter-Technics)
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Filtra�on Efficiency vs.  Par�cle  Size

0 1µ 2µ 3µ 4µ 5µ

95%@ 0,1µm

Coronavirus  ±0,1 µm

Projec�on  of droplets  through  the  mouth  
which  may contain the  infec�ous agent 
from 0.5µ to  12  µm 

Co�on woven media

Tex�le  with  microfibres 

Tex�le  blend  with  microfibres 

Tex�le with  specialty  fibres 

Meltblown  with no charge

Meltblown with electrosta�c charge

zeer hoog

hoog

laag

zeer laag

Kansen op besme�ng

Type II 98%@3µm

Type I 95%@3µm



Verpakking & afmetingen

Masker zijn verpakt per 50 in een 
Hypoallergene plas�ek zak in een 
kartonnen doos. 

afme�ngen :  Adult  170 x 95 mm  
 

Afbeeldingen

Oorbanden uit 
een sterk elas�ek

Randen zijn delicaat 
afgewerkt

Robuste verstelbare 
neusclip

Afme�ngen 

Certificaten

95
 m

m

Uitvoering

Ÿ 3 filterlagen ultrasoon aan elkaar gelast.
Ÿ De binnenlaag is een huidvriendelijk PP vlies van 20 g/m² .
Ÿ De middelste filterlaag is een 25 g/m² Melt Blown non woven en 

blokkeert de fijnste deeltjes en aersolen.
Ÿ De ademende & waterafstotende buitenlaag is een 20 g/m² non woven.
Ÿ Alle lagen zijn vrij van latex en glasvezel. De materialen die in direct 

contact komen met het gezicht zijn hypoallergeen en onschadelijk.
Ÿ De gebruikte materialen hebben voldoende sterkte en kunnen �jdens de 

normale levensduur niet worden beschadigd of vervormd worden.

Nonwoven skin

Nonwoven outer
Meltblown media

Medisch Wegwerp Masker
Product nr : FT-WUFFP1

170

Produc�e norm:  GB/T32610-2016
EU norm:  EN14683:2019+AC:2019
Agency SGS & BeFitLab 
Test  Rapport  SGS Nr: GZHL2004008656MD-01
 BeFitLab Nr:  BT20033101617 



Verpakking & Afmetingen

Afme�ngen 
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Verpakking 

50 maskers zijn in een hypoallergene 
plas�c zak samen in  in een kartonnen 
doos verpakt.

Certificaten 

Afbeeldingen

Norm  GB 2626-2006 (EN 149:2001+A1:2009 )
Product : KN95 Face Mask 
Agency Zhejiang Light Industrial Products Inspec�on and Research Ins�tute  
Test Rapport  No W202006889

Pla�e afme�ngen: 165x105mm

KN95 Hoog efficiënt Masker

Uitvoering

Ÿ 5 filterlagen ultrasoon aan elkaar gelast.
Ÿ Alle lagen zijn vrij van latex en glasvezel. Materialen die in direct contact 

komen met het gezicht zijn hypoallergeen en onschadelijk.
Ÿ Het masker kan stevig op het gezicht worden beves�gd en er zullen geen 

duidelijke compressie- of gevoeligheidsproblemen zijn �jdens het dragen.
Ÿ Het masker moet in staat zijn om nauw contact met het gezicht te 

verzekeren, en mag �jdens de levensduur niet vervormen.
Ÿ De gebruikte materialen zijn voldoende sterk en kunnen �jdens de normale 

levensduur niet worden beschadigd of vervormd.

Nonwoven skin

Wicking Layer
Meltblown 1

Meltblown 2

Nonwoven

Product nr : FT-WUKN95 



Product nr : FT-IWKN95 + PLUS

Wasbaar KN95 masker

Uitvoering

Ÿ FT-IWKN95 Plus + masker wordt voornamelijk gebruikt in niet-
chirurgische omgevingen bijvoorbeeld voor in de 
gezondheidszorg of in normale omgevingen kunnen ze 
gebruikt worden ter bescherming tegen virussen, stof, 
uitlaatgassen, passief roken en andere deeltjes zoals pollen.

Ÿ De componenten zijn een maskerlichaam, een oorriem, een 
neusclip en een apart afgesloten zakje met 4 Hepa-
filterinzetstukken. Met behulp van deze filterinzet wordt het 
masker 98% BFE en 95% PFE. Daarmee heeft het dezelfde 
efficiëntie als een KN95- of FFP2-masker.

Ÿ Het product is niet steriel en beschikbaar in meerder maten: 
XS / S / M / L

Ÿ Dit product is wasbaar op temperaturen onder de 60 ° C
Ÿ Niet desinfecteren met schoonmaakmiddel, ultraviolette 

stralen, magnetron, stoom, alcohol of ander 
desinfectiemiddel.
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Ÿ Masker en 4 filterpads zijn individueel 
verpakt in een stevig verzegelde 
plas�c zak.

Ÿ Een gepersonaliseerd logo is mogelijk 
op een standaard label van 35x15mm 
of groter.

Afbeeldingen

Verpakking

35

15

115

Your LOG
O



Metallurgische microscoop ME2660

Interne kwaliteitscontrole

Sartorius TE64 analytische weegschaal

DustTrack II-Model 8532 

Balance: Sartorius TE-64 
Specifica�ons: Capacity 60g
Readability:  0.1mg
Reproducibility 0.1mg
Accuracy  ±0.02mg
Pan Diameter Size 90 mm (3.5” inches)
TE64 Dimensions  (L x W x H)10” x 8” x 12” 

De DustTrak ™ II Aerosol Monitor 8532 
is een draagbare, op ba�erijen 
werkende, datalogger, eenkanaals, 
lichtverstrooiende laserfotometer die u 
real�me aerosolmassa-aflezingen 
gee�. Het maakt gebruik van een 
kamer/luchtsysteem dat de aerosol in 
de op�ekkamer isoleert om deze 
op�ekkamer schoon te houden. 
Hierdoor is er een verbeterde 
betrouwbaarheid en weinig onderhoud 
nodig. Het meet aërosolconcentra�es 
die overeenkomen met inadembare 
PM1 & PM2.5 of PM10-frac�es en het 
aërosolconcentra�ebereik is van 0,001 
tot 150 mg / m³

Filtra�elaag Binnenlaag Buitenlaag (blauw)

QU
AL
ITY

NH ICC SET-RETLIF
rookpen



Rovapack bvba
Ondernemersstraat 1/Unit D -  2500 Lier
Telefoon: +32 (3) 613 21 12
info@rovapack.be
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