
 

Maseczka trójwarstwowa MEDICAL+ wielokrotnego użytku 
ZASTOSOWANIE I OCHRONA: 

 Noszenie maseczek jest szczególnie pomocne i zalecane  w profilaktyce chorób 
przenoszonych drogą kropelkową! 

 znacząco podnosi bezpieczeństwo, m.in. poprzez uszczelnienie, dzięki plastycznemu 
noskowi dopasowującemu się do twarzy,  

 maska spełnia normę europejską PN-EN 14683:2019+AC:2019-09 dla masek medycznych 
 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 dla podniesienia bezpieczeństwa aż 3 warstw materiału: zewnętrzna warstwa 
to certyfikowana zespolona włóknina medyczna SMMS (Spunbond, Meltblown, Meltblown  
i Spunbond) o gramaturze 40g/m2. Warstwy Spunbond zapewniają niezwykłą odporność na 
rozerwanie, która wydłuża żywotność maski, podczas gdy warstwy Meltblown tworzą efektywną 
barierę dla zarazków, środkowa warstwa ILC151 o gramaturze 51g/m2 o właściwościach 
oddychających i antybakteryjnych i wewnętrzna kolejna warstwa SPUNBOND o gramaturze 35g/m2  
 

- posiada usztywniany nosek idealnie dopasowujący maseczkę do twarzy, zapobiegając m.in. 
parowaniu okularów 
 

- zauszniki to dwie gumki dziane, dzięki nim, maseczka jest łatwa do nałożenia i nie uwiera w uszy. 
 

- każde opakowanie zabezpieczone jest zgrzewem, co daje gwarancję, że maseczki są nowe  
i wcześniej nieużywane. 
 

- jest to produkt klasy I, zastosowane włókniny posiadają certyfikat OEKO-TEX 
 
WŁAŚCIWOŚCI zastosowanych materiałów: 

 Medyczna włóknina SMMS, wykorzystuje 100% polipropylen jako surowiec, jest 
nietoksyczny. SMMS może zastąpić tkaniny z czystej bawełny. SMMS 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 i ma dobry efekt barierowy dla wilgoci, bakterii i pyłu, ma wysoką odporność 
na ciśnienie wody i dobrą przepuszczalność powietrza, dobrą odporność na kwasy i zasady. 
Nadaje się do wysokich i niskich temperatur. 

 ILC151 – tkanina charakteryzuje się właściwościami antybakteryjnymi jak również dobrą 
wentylacją, która umożliwia swobodne oddychanie 

CZYSZCZENIE: 

Maseczka może być czyszczona poprzez pranie w temp. 60-95° lub sparzenie wrzącą wodą  
i pozostawienie jej w gorącej wodzie na około 30sekund. Potem należy maseczkę wyjąć i pozostawić 
do wysuszenia bez wykręcania. Można delikatnie wydusić nadmiar wody. NIE PRASOWAĆ! 

 
Producent:  
Kampol sp. z o.o., ul. Długa 25, 66-008 Świdnica, NIP 929-005-40-48, kampol@kampol.pl



 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najważniejsze dane dotyczące 
maseczki Medical+ 

 Trójwarstwowa: 
- włóknina medyczna SMMS 
- włóknina filtrująca ILC 151 
- włóknina Spunbond 

 Wielokrotnego użytku 
 Można prać w temp.60-95° lub 

wygotowywać 
 Materiały, z których jest uszyta posiadają 

certyfikat Oeko-Tex 
 Hipoalergiczna 
 Posiada plastyczny nosek, dzięki któremu 

maseczka dopasowuje się do kształtu twarzy 
oraz zapobiega parowaniu okularów 

 Rozmiar maseczki 18,5cm x 9,5cm 
 Pakowana jest po 3, 5 lub 10 sztuk 
 Testowana była w atestowanym 

laboratorium na maseczki medyczne dla 
normy europejskiej  
EN – 14683:2019+AC:2019 – spełniła 
powyższą normę w zakresie oporów 
oddychania (oddychalności) / ciśnienie 
różnicowe dla typu II R (najwyższy poziom) 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 



 


