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I BOMULL M/ R-PET MATERIALE
MUNNBIND

Filteret er klassifisert som PM2.5, som er innenfor kravet til SN-CWA 

17553:2020.

Dette oppfyller kravet til bakteriell filtreringseffektivitet (BFE) for både nivå 

>70 % og nivå > 90 % slik det er spesifisert i SN-CWA 17553:2020.

• Det følger med ett utskiftbart karbonfilter PM 2.5.
• Justerbare stropper til ørene for perfekt passform som CWA standarden 

anbefaler.
• Justerbar neseklemme i metall for godt feste som CWA standarden 

anbefaler.
• Lomme på innsiden for innsetting av karbonfilteret.
• Bomullsmaterialet er behagelig i bruk og er pustende
• Masken er ment for flergangsbruk og kan vaskes på 60 grader (husk å ta ut 

filteret før vask)
• Innsiden av masken er 100% bomull
• Utsiden av masken er miljøvennlig R-PET Polyester (resirkulerbar)

Merk at stoffmunnbind ikke er til medisinsk bruk eller er PVU(Personlig 
verneutstyr). Beregnet for privat bruk for kollektiv, butikk, folkemengder osv.
Karbonfilteret skal byttes etter 16-24 timers bruk.

Ekstra 5 pakning med karbonfilter burde bestilles sammen med munnbindet. 
Varenr: M88

MUNNBIND BOMULL 

FRA ECO CHIC

FOR FLERGANGSBRUK 

Selve munnbindet har høykvalitets 
bomull, filteret har 5 lag med 
avansert filtrering, inkludert et lag 
med aktivert karbon.
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K A R B O N F I L T E R
Hvorfor trenger vi karbonfilter?
Fordi PM2.5 karbonfilter sørger for at selv de minste nanopartiklene stoppes.
Opprinnelig ble masker med PM2.5 filter brukt mot luft forurensning. Undersøkelser har vist at 
masker med god passform og PM2.5 karbonfilter kan redusere smitte fra luftbårne partikler 
med hele 90%. 
FHI anbefaler bruk av bomulls munnbind med karbonfilter.
Alle bomullsmunnbind som vi selger har PM2.5

Hva er det laget av?
PM2.5-filtre er laget av de samme avanserte materialene som brukes til åndedrettsvern som 
N95 og KN95, i tillegg til aktivt karbonstoff.

Når bør det byttes?
Engangs PM2.5 karbon filtre kan brukes kontinuerlig i 16-24 timer (rundt 1 - 2 ukers sporadisk 
bruk). Erstatningsfilter kan kjøpes.

Merk karbonfilter kan ikke vaskes med bomullsmunnbindet.

Karbonfilter Eco Chic, 5 pk

Varenummer: M88

EAN forbrukerpakk: 

5060735634456

Minimumsordre: 6 stk

Anbefalt utpris kr 89,-

TYPEBETEGNELSE PM 2.5


