
Het McAlson masker wordt geproduceerd volgens de Belgische normen: NBN / DTD S 65-001: 2020 "Multiface community 
maskers ". 

Het dragen van deze maskers is beperkt tot 4 uur. Verander niet van zijkant zonder eerst het masker te wassen. 

Het doel is om een barrière te vormen en mogelijke virale penetratie in de mond en neus van de drager of een persoon in 
de buurt te stoppen. Deze maskers zijn niet ontworpen om de longen te beschermen tegen gevaren in de lucht. Ze zijn 
ontworpen om te voorkomen dat u uw mond en neus aanraakt. Ze zijn ook ontworpen om spatten in het speeksel zo veel 
mogelijk te beperken tijdens praten, hoesten of niezen. Het gebruik van de "gemeenschap" of het ambachtelijke masker 
wordt bijvoorbeeld overwogen voor een persoon die zijn huis verlaat om naar de plaats van uitoefening van 
beroepsactiviteit te gaan of om zijn boodschappen te doen. De regels voor sociale afstand zijn van toepassing ondanks 
het gebruik van 'community'- of ambachtelijke maskers. 

Het masker stelt de drager op geen enkele manier vrij van het toepassen van barrièrebewegingen aangevuld met de 
sociale afstandsmaatregel die essentieel is. 

Dit product mag alleen worden gebruikt door kinderen ouder dan 3 jaar vanwege het risico op verstikking en kinderen 
moeten onder toezicht staan tijdens het dragen van dit product. 

Let op: een mondmasker laat zeker geen intensieve inspanning toe, zoals intensieve sportbeoefening. 

Dit apparaat is geen medisch apparaat in de zin van Verordening (EU) 2017/745 / Richtlijn 93/42 / EEG, noch persoonlijke 
beschermingsmiddelen in de zin van Verordening (EU) 2016/425. 
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Wassen: 

• Het wordt aanbevolen om het masker zo snel mogelijk te wassen, maar in ieder geval elke dag en na 4 uur dragen. 
• Reinig het masker voor het eerste gebruik. 
• Er mag geen specifiek product anders dan een neutraal wasmiddel worden gebruikt, bij voorkeur zonder wasverzachter. 
• Maskers worden altijd apart gewassen met extra ballast (bijv. Een gebruikte badhanddoek) om een mechanische reinigingsactie te 

genereren. 
• Voor desinfectie moet een temperatuur van minimaal 60 ° C tijdens het wassen gedurende 30 minuten worden aangehouden. 

Instructies voor het dragen van het masker 

  

1. Was uw handen met water en zeep voordat u het masker aanraakt 
2. Controleer het masker om er zeker van te zijn dat er geen gaten of scheuren zijn 
3. Houd het masker vast met de stijve vouwband (indien van toepassing) naar boven gericht en de gekleurde zijde (indien van toepassing) naar 

buiten. 
4. Zet het masker op volgens het type masker dat u gebruikt: 
5. Gezichtsmasker met elastische oorlussen: Houd beide elastische lussen vast, rek ze voorzichtig uit en haak ze achter de oren zodat het 

masker de neus, mond en kin bedekt. 

 

1. Was uw handen met water en zeep voordat u het masker aanraakt 
2. Raak de voorkant van het masker niet aan, aangezien dit besmet kan zijn. Raak alleen de oorlussen / banden aan 
3. Verwijder het masker: houd de twee oorlussen vast, maak ze los en til ze voorzichtig op om het masker te verwijderen. 
4. Was uw handen met water en zeep voordat u iets anders aanraakt. 


