
 
 

 

Maseczka trójwarstwowa MEDICAL 

ZASTOSOWANIE I OCHRONA:  

✓ Noszenie maseczek jest szczególnie pomocne i zalecane w profilaktyce chorób przenoszonych 

drogą kropelkową;  

✓ znacząco podnosi bezpieczeństwo;  

✓ filtracja bakteryjna powyżej 95%;  

✓ uniemożliwia bezwolne i automatyczne dotykanie okolicy ust i nosa, co zapobiega ewentualnemu 

przenoszeniu bakterii na dłoniach i rękawiczkach;  

✓ daje poczucie ochrony i bezpieczeństwa, co podnosi komfort psychiczny;  

 
SPECYFIKACJA PRODUKTU:  

✓ maseczka wykonana z aż 3 warstw materiału dla podniesienia bezpieczeństwa: zewnętrzna 

warstwa to certyfikowana zespolona włóknina medyczna SMMS (Spunbond, Meltblown, Meltblown 

i Spunbond) o gramaturze 40g/m². Warstwy Spunbond zapewniają niezwykłą odporność na 

rozerwanie wydłużając żywotność maski. Warstwy Meltblown tworzą efektywną barierę dla 

zarazków, natomiast środkowa warstwa Spunlace 70% PES i 30% CV posiada właściwości oddychające 

i antybakteryjne, a kolejna wewnętrzna warstwa Spunbond o gramaturze 35g/m²;  

✓ zauszniki z 2 gumek dzianych, dzięki czemu maseczka jest łatwa do nałożenia i nie uwiera w uszy;  

✓ każde opakowanie zabezpieczone zgrzewem, dając gwarancję, że maseczki są nowe i wcześniej 

nieużywane; 

✓ produkt klasy I, zastosowane włókniny posiadają certyfikat OEKO-TEX ; 

 
WŁAŚCIWOŚCI:  

✓ medyczna włóknina SMMS, wykorzystuje 100% polipropylen jako surowiec, jest nietoksyczna. 

SMMS może zastąpić tkaniny z czystej bawełny, jest miękki, delikatny i przyjazny dla skóry. Warstwy 

zewnętrzne Spunbond składają się z ciągłych włókien o bardzo dużej wytrzymałości na rozerwanie. 

Warstwa Meltblown składa się z ciągłych mikrowłókien, ma dobry efekt barierowy dla wilgoci, bakterii 

i pyłu, a także wysoką odporność na ciśnienie wody i dobrą przepuszczalność powietrza, odporność na 

kwasy i zasady. Nadaje się do wysokich i niskich temperatur; 

✓ Spunlace – tkanina charakteryzuje się właściwościami antybakteryjnymi jak również dobrą 

wentylacją, która umożliwia swobodne oddychanie; 

 
CZYSZCZENIE:  

Maseczka może być czyszczona poprzez sparzenie wrzącą wodą i pozostawienie jej w gorącej wodzie 

na około 30 sekund. Potem należy maseczkę wyjąć i pozostawić do wysuszenia bez wykręcania. Można 

delikatnie wydusić nadmiar wody.  

 

NIE PRASOWAĆ!  

 

100% produkt polski. 


