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Återanvändbar 
ansiktsmask i textil

Nivå
 3

Textilmask med antibakteriell yta och 
garanterat skydd upp till 25 tvättar. Om du 
vill använda munskydd är det viktigt att 
känna till hur du ska göra det på ett så säkert 
sätt som möjligt.

Tillverkare: Tetribérica SA 
Ref.ª: 6-COPR-TNT-COPR 
Adress: Rua Frei Leão São Tomás 468 b, 4785-154 Trofa Portugal 
Partinummer. 06 I 08 I 2020 
Kvalitet: Utsida 100% CO / Foder 100% PP 
Storlek: Vuxen

Användningsinstruktioner
> Denna mask skall bäras som ett komplement till de rekommenderade skydds- och 
hygienåtgärder samt regler för social distans, som är väsentliga för kontrollen av 
COVID-19. För mer information, se: https://covid19.min-saude.pt.

> Nedan instruktioner skall följas för korrekt användning av masken, enligt riktlinjerna i 
DGS nr 019/2020, den 03/04/2020:

 - Masken måste tvättas innan den används första gången. 
 - Tvätta händerna med tvål och vatten eller en alkoholbaserad lösning innan du rör vid skyddet. 
 - Kontrollera att skyddet inte har några revor eller hål. Använd inte en defekt eller fuktig mask.
 

> Så här tar du av munskyddet

- Hitta den sida som ska vara uppåt. Den kan ha en liten metallbit som markerar detta. Fäst 
munskyddets snören bakom öronen.

Mask med ADRATEX RH-behandling.
ADRATEX RH förhindrar nedbrytning och/eller avfärgning av mikroorganismer.
Artiklar med denna behandling behåller fräschören och förhindrar lukt som kan uppstå från bakterier och 
svampar och dessutom förlänger livslängden på produkten.
ADRATEX RH antimikrobiell är permanent på textilier.
Estatisk biocid. Det migrerar inte eller påverkar inte närliggande substrat. Lätt att applicera. 
Godkänd av OEKO-TEX®.



 
 

      
      

 

    
    

 
 

     

    
 

 

 

 

Masken tvättas vid
 60 ° C 

Använd inte blekmedel 
eller hypoklorit. 

Skall inte kemtvättas
 eller torktumlas. 

Strykes vid låg 
temperatur, max 110 ° C  

- Rör inte munskyddets framsida.
- Masken får inte hänga runt halsen för att sedan återanvändas.

> Så här tar du av munskyddet
 
- Undvik att röra vid själva munskyddet, ta av det med hjälp av snörena. 
 - Håll skyddet på avstånd från dig och ytor och lägg det i en sluten plastpåse tills den tvättas. 
 - Tvätta händerna noggrant med tvål och vatten eller använd alkoholbaserad lösning efter 
hantering av mask.

 -  Ansiktsmasken tvättas före åter-användning. 
 -  Ansiktsmasken måste förvaras i torr miljö och skyddas mot potentiell konta-minering.

Kom ihåg att ett munskydd inte skyddar mot Covid-19 på egen hand. Håll avstånd till 
andra människor och tvätta händerna både noggrant och ofta även om du bär 
munskydd/ansikts-mask.

Skötsel och rengöring 

Masken tvättas vid 60 ° C med tvättmedel efter varje användning. Masken måste vara 
helt  torr innan den återanvänds. 

“CITEVE nr. 14448/2020 ”

Munskyddet ska täcka näsa, mun och haka. Justera metallbiten över näsan så att skyddet sitter 
tätt.

 - Anpassa skyddet så det inte lämnas några lufthål på sidorna.


