
TECHNISCHE FICHE 

  Stof

  Naam: mondmasker WindFlap 

Het mondmasker WindFlap wordt het kader van de strijd tegen de verspreiding van de Coronavirus 
Covid-19 pandemie ontwikkelt. Het masker WindFlap bestaat uit 2 genaaide lagen en 1 verwijderbaar �lter.
Het stof van de buitenlaag is waterdicht (ISO gecerti�cieert) en die van de binnenlaag is antibacterieel.
Het masker is zelfverstelbaar en past zich automatisch aan de vorm van je gezicht aan dankzij 2 elastieken. 

Het WindFlap masker bedekt tegelijkertijd uw neus en uw mond. Het WindFlap masker is herbruikbaar 
na het wassen met de machine. 
.

Afmeting
Vowassenen patroon

3 lagen
1. Buitenlaag
2. Verwijderbaar �lter
3. Binnenlaag

2 verstelbare elastische
koorden

Vooraanzicht Verwijderbaar �lter
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BUITENLAAG
220 gr/cm²

 TNT FILTER
47 gr/cm²

BINNENLAAG
80 gr/cm²

compositie kenmerken

composition

certificatie*

1

2

3

- Filtratie:  meer dan 90%
- Elastisch stof
- Ergonomisch
- Auto instelbaar
- Ademend
- Confortabel 

80% polyester
20% elastaan

100% polypropyleen
spoundbound
Niet geweven stof 
(non-woven)

waterdichte

waterdichte
antibacterieel

aangenaam
om aan te
raken

82% polyester
18% elastaan

ISO 1883
ISO 9237
ISO 4920

ISO 1883
ISO 9237
ISO 4920

EDANA 20.2-89
ISO 10993.3
ISO 10993.5

13 cm

20 cm

Pro�el
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 *Certificatie

ISO 1883 stof
ISO 9237 waterproof
ISO 4920 antispray
ISO 10993.3 niet irritend stof
ISO 10993.5 non cytotoxisch stof
EDANA 20.2-89 veerkrachtig 

  Assortiment

Het mondmasker WindFlap bestaat in meerdere maten (gestudeerd op de morofologie van de Europese
mensen.
- Volwassenen maten
- Kinderen maten 1) 3 tot 5 jaar 2) 6 tot 9 jaar 3) 10 tot 12 jaar

  Onderhoud

Het WindFlap masker is herbruikbaar na het wassen van de machine (60°).
Geen gebruiking van een droger. 

Het �lter moet bij voorkeur met de hand wassen worden. Het �lter moet elke 24u veranderd 
worden. 
De �lters zijn beschikbare in verpakking van 6 ou 12 stukken.

 
  Basis kleuren

Ref.18028 Ref.18051Ref.18044 Ref.18050

  Personnalisatie

De buitenlaag kan 100% gepersonaliseerd worden. De printing is met ecologische inkten. 
 

  Know-how/Levensduur

De compositie van het mondmasker WindFlap is dezelde dan een technische textiel om sport 
te beoefenen. De textiel is ademend en aangenaam om aan te raken met antibacterieel stof 
om de spray van de druppeltjes te beschermen. Sport textiele hebben altijd een levensduur 
van 2 tot 3 seizoenen. De wrijvingen zijn in principe rare met een mondmasker dus 
de compositie van de stof zal tot 50 wassen weerstaan. . 

waterproof | aangenaam | 100% polyester | herbruikbaar | licht | ademend | | made in CEE

60


