


Ürün Tanıtım
Bu ürün dokunmamış ve/veya filitreli kumaştan üretilmiştir.
Hammaddesi polipropilendir. Lateks içermez.

Etkileri
Hava geçirgenlik özelliğine sahiptir.
İnsan sağlığına ve çevreye zararı yoktur.

Açıklama
Ürünlerimiz otomatik makinelerle hijyenik ortamda üretilmiştir.
Bu ürün koruyucu yüz maskesidir. 
İsteğe göre Tip 1, Tip2, Tip2R standartlarında ürünler üretebiliyoruz.  

Özellikler
• 3 Katman tek kullanımlık
• Kolay nefes alma
• Antibakteriyel iç filtreli
• Dokumasız kumaştan yapılmıştır
• Yuvarlak elastik ve boru dikişli
• Streç çizgileri ve pürüzsüzlüğü sayesinde yüze mükemmel uyar
• Fiberglas içermez



Uyarılar
• Tek kullanımlık olmakla beraber ürünü takarken veya

 çıkartırken maske yüzeyinde tüm alanlara dokunmadan

 sadece ip kısmından tutunuz.

• Bu ürün kullanım esnasında, enfeksiyon,

 hastalık kapma riski veya potansiyeli etkileşimi yok etmez.

• Bu ürün zarar gördüğünde ve her türlü sıvı ve

 benzeri madde ile temas ettiğinde hemen değiştirilmelidir.

• Kullanılan ürün ikinci defa kullanılmamalıdır.

• Ürün yanma özelliğine sahiptir, ateşten korunmalıdır.

• Bu ürün steril değildir.

• Polipropilen alerjisi olanlar bu ürünü kullanmamalıdır.

• Bu ürün kullanım amacı dışında kullanılmaz.



Ürünlerimiz

Pp Spunbond Non-Woven Kumaş

Tamamı bünyemizde üretilen 3 katlı, tam ultrasonik olmak üzere
toplam 2 ürün çeşidine sahibiz;

ÜRÜN  : Dokumasız, tek kullanımlık,

     3 Katlı Yüz Maskesi / Kulak Halkaları(Lastikli)

STANDART  : CE Sınıf 1

TÜR  : Tip-1

FİLTRE  : Spunbond Non-Woven

BOYUT  : Uzunluk 17.50 cm / Yükseklik 9.50 cm

AĞIRLIK  : 70 -90 gr / m2

KULAK DÖNGÜLERİ : Ultrasonik / Dikişli

KALİTE BELGELERİ : CE, ISO-9001, ISO-13485,

FİLTRE KUMAŞLARININ SERTİFİKALARI: Ekli,

BFE (Bakteriyel Filtrasyon Verimliliği),

PFE (Lateks Parçacık Zorluğu Nihai Raporu)



Pp Spunbond Non-Woven Kumaş Ürün Notları
- Boyut toleransları +/- 0,7 cm’dir.

- Kutularımız tek tip olup 10’lu, 20’li, 50’li seçeneklere sahiptir.

- Lastik çapı uzunluklarında +/- 1 mm fark olabilir.

- Kumaş ağırlığı +/- 5 gr / m2 arasında değişebilir.

- Renk seçenekleri: Beyaz, Mavi, Yeşil

- Kulak Halkaları renkleri: Beyaz

- Tel renkleri: Beyaz

- Yüksek elastikiyete sahip lastik kullanılmıştır.

- Uzun süreli kullanımlarda kulakları ağrıtmaz. İDDALIYIZ

- Buruna oturan ve şekil verilebilen tel sayesinde

kullanım rahatlığı ve yüksek koruma sağlar. 

Katman Ürün Ağırlık Boyut
İÇ Spunbond Non-Woven 15-20 gr 17,50 x 9.50 cm.

ORTA Spunbond Non-Woven 20-25 gr 17,50 x 9.50 cm.
DIŞ Spunbond Non-Woven 30-35 gr 17,50 x 9.50 cm.



Ürünlerimiz

Meltblown Kumaş

Tamamı bünyemizde üretilen 3 katlı, tam ultrasonik olmak üzere
toplam 2 ürün çeşidine sahibiz;

ÜRÜN  : Dokumasız, tek kullanımlık,

     3 Katlı Yüz Maskesi / Kulak Halkaları(Lastikli)

STANDART  : CE Sınıf 1

TÜR  : Tip-2

FİLTRE  : Meltblown

BOYUT  : Uzunluk 17.50 cm / Yükseklik 9.50 cm

AĞIRLIK  : 65-95 gr / m2

KULAK DÖNGÜLERİ : Ultrasonik / Dikişli

KALİTE BELGELERİ : CE, ISO-9001, ISO-13485,

FİLTRE KUMAŞLARININ SERTİFİKALARI: Ekli,

BFE (Bakteriyel Filtrasyon Verimliliği),

PFE (Lateks Parçacık Zorluğu Nihai Raporu)



Meltblown Kumaş Ürün Notları
- Boyut toleransları +/- 0,7 cm’dir.

- Kutularımız tek tip olup 10’lu, 20’li, 50’li seçeneklere sahiptir.

- Lastik çapı uzunluklarında +/- 1 mm fark olabilir.

- Kumaş ağırlığı +/- 5 gr / m2 arasında değişebilir.

- Renk seçenekleri: Beyaz, Mavi, Yeşil

- Kulak Halkaları renkleri: Beyaz

- Tel renkleri: Beyaz

- Yüksek elastikiyete sahip lastik kullanılmıştır.

- Uzun süreli kullanımlarda kulakları ağrıtmaz. İDDALIYIZ

- Buruna oturan ve şekil verilebilen tel sayesinde

kullanım rahatlığı ve yüksek koruma sağlar. 

Katman Ürün Ağırlık Boyut
İÇ Spunbond 15-20 gr 17,50 x 9.50 cm.

ORTA Meltblown 20-25 gr 17,50 x 9.50 cm.
DIŞ Spunbond 30-35 gr 17,50 x 9.50 cm.
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Ürün Renkleri

Beyaz Şirin Maske Mavi Şirin Maske

Yeşil Şirin Maske

RAHAT
Kullanım kolaylığı

sağlayan rahat
kulak lastiği

BURUN TELİ
Burun teli
sayesinde maske,
kullanıcının yüz
formuna uyum sağlar.



Üretim Alanı
Şirketimiz bünyesinde ürettiğimiz

maskeler tüm hijyen ve gerekli

belgelere sahiptir.

Sağlığınıza, gelecek nesillere

verdiğiniz önemi biliyor ve

üretimimizi bu hassasiyetle yapıyoruz.

Çalışma arkadaşlarımız ile birlikte

sürekli sağlık kontrolünden geçiriyor

olası tüm riskleri ortadan kaldırıyoruz.



Maske Kullanımı

Tıbbi Maske kullanımı nasıl yapılır ?

Eller en az 20 saniye 
sabunla yıkanır.

Katlı kısım dışa, metal 
şerit burun üstüne 

gelecek şekilde takılır.

Lastikli ise kulak 
kepçesine geçirilir.

İpli ise başın arkasından 
ve enseden bağlanır.

Burun üstüne denk gelen 
metal şeridin üstüne 

bastırılır.

Burun, ağız ve çeneyi 
tamamen kapanacak 
şekilde yerleştirilir.



Belge ve Sertifikalar




