NOODMAATREGEL TIJDELIJKE PRODUCTIE MONDNEUSMASKERS

Lampe Group, sinds 1875, producent
van filters en oplossingen in technisch
textiel.
Vanuit onze kennis in de luchtfiltratietechnologie hebben wij een oplossing
gevonden voor mondneusbeschermers.
Tot voor kort waren wij geen mondkapjes
producent! Met het ontstaan van het tekort
aan mondkapjes is in maart 2020 gestart
met de ontwikkeling van deze maskers;
simpelweg om de zorg te helpen met
onze kennis en productiemogelijkheden.
Wij hanteren hierbij geen winstoogmerk
en zullen de verdiensten inzetten voor de
verdere ontwikkeling en certificering van
de producten. Hier blijven wij aan werken.
Ook na de ‘coronacrisis’!

MONDNEUSMASKER PUFFIN, LAMPE GROUP
Deze maskers zijn bedoeld om de dragers te beschermen tegen
infecties.
Er bestaan Europese richtlijnen voor waarmee het juiste type kan
worden gekozen afhankelijk van de gewenste toepassing. Met ons
type voldoen wij aan een klasse FFP2 wat betreft de
filterspecificatie en lucht/ademweerstand*.
Puffin ademhalingsbeschermingsmasker
Dit masker is een gezichtsmasker dat vochtdruppeltjes afvangt en
daarmee ook de fijnste deeltjes. De mediumconfiguratie bevat een gecertificeerd, meerlagig, hoogwaardig samengesteld PP/PE-vlies. Door
deze opbouw van meerdere lagen hi-tex PP en PE-vliezen ontstaat een
filter-efficiency gelijkwaardig aan FFP2 en FFP3.

Met de voor ons inmiddels bekende
materiaaldefinities en principewerking
hebben wij een medium-samenstelling
ontworpen. Deze zal minimaal voldoen aan de Europese normstelling qua filterefficiency. Dit is mogelijk gemaakt dankzij onze
partners, onze eigen ervaring, hoogwaardige materialen en de ondertussen verzamelde kennis. Voor de productie maken wij gebruik van moderne en schoon ingerichte
productieruimte.
De huidige grote vraag naar mondmaskers maakt dat we deze producten nu in
de markt gaan zetten. De mondmaskers
zijn niet voorzien van een CE keurmerk,
er is nog geen certificering volgens
ISO13485:2012. Wij werken geheel
volgens ISO 9001:2015 en hebben veel
afnemers in de voeding, medische hulpmiddelen-markt en farmacie.

Het masker is uitgebreid getest op draagcomfort en pasvorm.
Wanneer het masker op de juiste wijze wordt gedragen zijn
lekkages minimaal.
Bij blijvende lekkage adviseren wij de bovenrand af te tapen.
Ons masker draagt makkelijk en sluit goed af.
Het masker is voorzien van 2 elastieken en een stevige neusclip.
De binnenzijde heeft een comfort laag van cellulosevlies.

*getest bij bureau Kalibra april2020, CER 100420WEHA001
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De door ons geproduceerde maskers zijn
samengesteld uit filtermaterialen,
ontwikkeld voor intensieve en
hoogwaardige atmosferische filtratie.
Met het ontwerp en de toegepaste
materialen geven onze maskers een filtratiegraad die overeenkomt en valt binnen
de eisen van de NEN-EN149 + A1.
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Testcertificaat is beschikbaar op aanvraag.
Minimum orderaantal 100 st.
10 st. in luchtdichte verpakking.

Lampe Techtex ademhalingsbeschermingsmasker; type Puffin

Het gebruik van het masker is voor risico van de drager.
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