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DLND 3 RÉTEGŰ VÉDŐMASZK (FFP1) 

 

 

A védőmaszk leírása: 

Fontosnak tartottuk egy olyan maszk 

létrejöttét, amely erősebb, strapabíróbb, 

mint az egyszer használatos maszkok és 

mosható. Ezért olyan anyagokat, 

összetevőket használjunk fel, amelyek 

magas hőfokon többször tisztíthatóak. A 

nagyobb biztonság érdekében több rétegű, 

középső rétegében szűrőbetéttel.  

A maszk alkalmas saját egészségünk 

védelmének segítésére, illetve a környezet 

veszélyeztetettségét is csökkenti. A maszk 

azonnal használható, több méretben és 

színben elérhető. 

 

A védőmaszk összetétele: 

Az általunk gyártott szájmaszk nem orvosi textilből készül, de magas minőségű 

textilekből és szűrőbetétből áll. 3 rétegű, különböző textil komponensekből és a két 

réteg között dupla szűrő filterből áll. Mindhárom összetevő ellenőrzött alapanyag.  

 

 

 

Ezen termékek az úgynevezett I.-es védelmi eszközök besorolása alá tartoznak. (FFP1) 

 

1. Külső réteg: erős vászon anyag ami vízlepergető hatással bír 

2. Szűrőbetét: sűrű, vetex szerű anyag, amely megszűri a ki/be lélegzett levegőt 

3. Belső réteg: bőrbarát, kellemes érzetű, erős alapanyag  
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Filter :  

 

1. Egész részen: sűrű vetex szerű anyag melyet a 

filter köré helyeztünk 

 

2. A száj és orr részhez, ahol a levegő beáramlik, 

speciális, magas szűrési képességgel rendelkező 

filtert helyeztünk, ami sűrű, víz és hőálló, 

strúktúrtextil származék 

 

 

 

 

A három réteg együttesen alkot természetes gátat, szűri meg a belélegzett levegőt, 

akár szájon, akár orron keresztül lélegzünk. Cseppfertőzés ellen is védelmet nyújt. 100 %-

os védelmet nem nyújt egyetlen egy maszk sem, azonban a fertőzések megelőzésében 

fontos szerepet töltenek be. 

A maszk a megelőzés mellett izolációs szerepet is betölt, csökkenti a környezet 

veszélyeztetettségét. Ha vírussal már megfertőzött személy viseli, csökkenti a légkörbe 

jutott baktériumok, kórokozók számát. 

A maszk egyszínű, gumi tartóval, az alábbi színben érhető el: 

 Fehér 

 

 

Gyártási folyamat: 

A termék ellenőrzött körülmények között készül, a gyártási terület, a gépek naponta két 

alkalommal fertőtlenítésre kerülnek. A gyártást végző, szaktudással rendelkező 

munkatársak védőkesztyűben és szájmaszkban dolgoznak a termékeken. Kizárólag 

ellenőrzött és megfelelő alapanyagokkal dolgozunk. 

A maszk alapanyagai külön-külön magas hőterheléssel (100 ° feletti) gőzeljárás 

keretében fertőtlenítésre kerülnek a csomagolás előtt. 
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Csomagolás: 

A kész maszkokat a kért kiszerelésben. 

Higiéniai előírásoknak megfelelően, 

légmentesen lezárva csomagoljuk. 

 1 db egyedi vagy 

 10-20-50-100 db. egységekben 

 

 

 

Használati útmutató: 

 

A maszkot száj és orr rész elé helyezzük, majd a 

két tartó részt fülre akasztva rögzítjük. A termék 

a felső orr résznél az orrnyereg formájára 

igazítható, a nagyobb védelem érdekében. 

 

 

 

 

 

Használat utáni tisztítás: 

 

A termék többször használható, használat után fertőtleníteni szükséges. A maszk 

anyagának, összetételének köszönhetően 90 °-ban mosható, illetve magas 

hőmérsékletű gőzzel is fertőtleníthető, tisztítható.  

 

 

 

Rendelkezésre álló kapacitás: 

7.000 db 
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Védőmaszk ár: 

A komplett 3 rétegű, szűrőbetéttel ellátott textil maszkok gyártását, a kívánt 

egységekbe csomagolva az alábbi áron tudjuk vállalni: 

A különböző méretek és színek összevonhatóak, összeadódik a darabszám.  

 

 

ÁR:  660 -  850.- HUF/db Az árak a rendelés mennyiségétől függően változnak. 

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.   

 

Megrendelés: 

A megrendelés menete:  

 Rendeléseket fogadunk: acabmarket@gmail.com +36 30 375 3900    

 Megrendelő formanyomtatványt küldünk e-mailben 

 Ezt kérjük kitöltve, aláírva visszaküldeni  

 A rendelés visszaigazolása után a megrendelés értékének 50 % - át kérjük 

előlegként elutalni  

 A megrendelt darabszámú maszkot a vállalt határidőig leszállítjuk, a szállítást 

követően kérjük a megrendelés értékének fennmaradó 50 %-át utalni. 

 

Üdvözlettel,    

ACAB MARKET KFT. 
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