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Baggrund og opgavebeskrivelse 

Viking Rubber co. har rekvireret Teknologisk Institut til test af deres mundbinds evne til at tilbage-

holde dråbepartikler (aerosoler).  

 

Proceduren for test af mundbindet er sammenlignelig med metoden for ”material filtration efficiency 

test” beskrevet i CWA175531, som er den Europæiske Standardiserings komités guide til ikke-medi-

cinske mundbind. Metoden forskriver kontinuerlige målinger af partikelkoncentration med forskellige 

størrelsesfraktioner på forsiden og bagsiden af mundbindene i en testopstilling for at bestemme ma-

terialets effektivitet til at tilbageholde partikler. Alle målinger blev gentaget 5 gange og der blev målt 

på 5 masker i alt. 

 

Målingerne blev udført den 17. juli 2020 på Teknologisk Institut, Aarhus. 

 

Forbehold:  

Den udarbejdede rapport vil ikke udtale sig om tilbageholdelsen af virus og bakterier, men tilbagehol-

delse igennem stoffet af aerosoler med sammenlignelige størrelser. 

 

Metoden har til formål at vurdere stofmaterialets gennemtrængelighed. Der er tale om en test, som 

leverer vejledende resultater for stofmaterialets evne til at tilbageholde luftbårne partikler (aerosoler), 

og ikke en test af den færdigsyede maske på et ansigt. 

 

Teknologisk Institut kan ikke på baggrund af de udførte test vurdere, om de testede mundbind lever 

op til specifikke krav for personlige værnemidler opstillet i diverse standarder (f.eks. EN14683:2009).  

 

Konklusion 

Den målte filteringseffektivitet i forskellige størrelsesfraktioner er vist i Tabel 1. Der er i rapporten ud-

regnet en filtereffektivitet for 4 forskellige størrelsesfraktioner.  

For de mindste aerosoler (0,7 – 1,5 mikrometer (µm)) er filtreringsevnen på 51% og for de større aero-

soler over 3,5 µm er der målt en filtreringsevne på 94%. For størrelsesfraktionen fra 2,5 µm – 3,5 µm 

er filtreringsevnen 92%.  

I nogle europæiske lande2 tildeles stofmundbind kategorisering efter deres filtreringsevne overfor 

netop aerosoler med størrelsen 3 µm (±0,5 µm), hvor kravene ligger på hhv. over 70% og over 90%. 

Dermed ville dette mundbind kunne tildeles den bedste kategorisering (andre parametre såsom ånd-

barhed kræves i standarden, men er ikke undersøgt i denne test) Der er i Danmark pt. (19. august 

2020) ikke udstedt nogle krav eller mulighed for kategorisering af ikke-medicinske mundbind.  

  
Tabel 1: Gennemsnitlig filtreringsevne for mundbindet 

Partikelstørrelse [µm] 0,7 – 1,5 1,5 – 2,5 2,5 – 3,5 > 3.5 

Filtreringsevne 51,0% (±7 %) 82,7% (±8 %) 92,0% (±3 %) 93,7% (±3 %) 

 

 
1 https://www.cencenelec.eu/research/CWA/Documents/CWA17553_2020.pdf 
2 F.eks. Frankring (AFNOR SPEC S76-001) 

https://www.cencenelec.eu/research/CWA/Documents/CWA17553_2020.pdf


 

 

 

 

Prøver 

Der blev leveret 5 mundbind af samme type af Viking Rubber co. til Teknologisk Institut. Disse er vist i 

Figur 1. Prøverne blev visuelt inspiceret inden testen for synlige fejl. Der blev ikke fundet nogle på de 

5 mundbind.  

 

 
Figur 1: Mundbind leveret af Viking Rubber Co. Mundbindene er undersøgt visuelt for synlige fejl inden testen 

                   

Udstyr 

Mundbindenes evne til at tilbageholde aerosoler blev testet i en eksperimentel opsætning, der består 

af en specialdesignet røropstilling med en indre diameter på 8 cm (Figur 2). I opstillingen genereres 

flow med en ventilator i enden af røret og kontrolleret med en flowregulator og anemometer (Testo 

405i Smart Probe). Der blev brugt en konstant gennemstrømningshastighed på cirka 0.5 m/s over 

mundbindet, hvilket er sammenligneligt med lufthastighed ved ind- og udånding3. Dette resulterer i 

et flow på 150 L/min.  

 

Mundbindet blev foldet ud og monteret i opstillingen ved fastspænding med en justerbar lukkemeka-

nisme. I opstillingen vendes mundbindet mod de indkomne aerosoler, og simulerer dermed beskyt-

telse af bæreren.  

  

Test-aerosoler blev genereret med en Palas AGK 2000 aerosol-generator ved brug af en 20% kalium-

chlorid (KCl) opløsning. Denne aerosol består af faste partikler i vanddråber med en bred partikel-

størrelsesfordeling, hvor der haves flest aerosoler mindre end 1µm, men samtidig en signifikant kon-

centration af større aerosoler, hvilket er sammenligneligt med dråbepartikler som stammer fra tale, 

hoste og udånding4.  

 
3 https://doi.org/10.1016/j.jestch.2016.06.012  
4 https://videnskab.dk/krop-sundhed/coronavirus-bevaeger-sig-gennem-luften-som-mikroskopiske-draaber 

https://doi.org/10.1016/j.jestch.2016.06.012
https://videnskab.dk/krop-sundhed/coronavirus-bevaeger-sig-gennem-luften-som-mikroskopiske-draaber


 

 

 

 

Partikelantalskoncentration blev målt med en Optical Particle Sizer (OPS, TSI Model 3330) i størrelses-

området 0,7 µm til 10 µm. Dette instrument måler partikelstørrelsesfordelingen i 16 fraktioner. Der 

måles skiftevis på forside og bagside af mundbindet i en periode på minimum 2 minutter. Forud for 

hver test sikres en stabil koncentration af aerosoler i opstillingen.  

 

Filtreringsevnen rapporteret i denne rapport er beregnet som det gennemsnitlige procentvise fald 

med hensyn til partikelantalskoncentration målt før filteret for de testede mundbind.  

 

 
 

Figur 2: Skematisk oversigt af røropstilling, samt billede af mundbind opspændt i testopstilling.  

 

Resultater  

Filtreringseffektiviteten på baggrund af partikelkoncentration er gengivet i Tabel 2. I Figur 3 er partikel-

koncentration før (forsiden) og efter (bagsiden) mundbindet præsenteret for de målte partikelstørrel-

ser. Som forventet tilbageholder mundbindet flest af de større aerosoler og færre af de mindre.  

 

Den Europæiske Standardiserings komité har udsendt en vejledning for ”community masks”5 til mini-

mumskrav, metodebeskrivelse og brug. Vejledningen er midlertidig til brug under den nuværende CO-

VID-19 pandemi og erstatter ikke standarder for teknisk dokumentation af personlige værnemidler. I 

vejledningen er der foreslået krav til filtreringsevne på over 70% og over 90% for godkendte stofmund-

bind. Dermed vil det undersøgte mundbind leve op til det høje krav for filtreringsgrad.  

 

Til sammenligning er kravene for partikelfiltrering for Type I mundmasker (”Operationsmasker” jf. 

EN14683) en effektivitet på minimum 95% for bakterier med størrelsen 3 µm. I denne test måles en 

filtreringseffektivitet på cirka 92% overfor 3 µm aerosoler.  

 

De angivne krav til certificerede masker kræver test efter anden metode end den anvendte i nærvæ-

rende rapport, hvormed direkte sammenligning med kravene ikke er mulig.   

 

Der er i testen ikke undersøgt for åndbarheden af mundbindet samt for pasformen og den faktiske 

brug af mundbindet.  

 

 

 
5 Mundbind/ansigtsmaske til brug for personer uden kliniske symptomer på vira/bakterie-infektioner og som ikke forventes at 

komme i kontakt med personer, som udviser symptomer.   



 

 

 

Tabel 2: Gennemsnitlig filtreringsevne for mundbindet 

Partikelstørrelse [µm] 0,7 – 1,5 1,5 – 2,5 2,5 – 3,5 > 3.5 

Filtreringsevne 51,0% (±7 %) 82,7% (±8 %) 92,0% (±3 %) 93,7% (±3 %) 

 

 

 

 
Figur 3: Partikelantalskoncentration før (blå) og efter (efter) mundbindet. Bemærk at partikelstørrelsen er gengivet 

på en logaritmisk skala. 


