
«Μάσκα Φραγμού»Barrier  Mask  με βάση
προδιαγραφές ΑFNOR  SPEC  S76-001  GIM  French
standardization system                          

Η HYGEIA MASK  παράγει τρεις τύπους  μασκών
προστασίας Barrier Mask- Μάσκα Φραγμού.
1.Hygeia Barrier Basic50 -HBB50 
επαναχρησιμοποιούμενη-πλενόμενη 
2.Hygeia Barrier Full Face80- HFB80 
επαναχρησιμοποιούμενη -πλενόμενη 
3. Hygeia Barrier HFC Ενεργού άνθρακα HFC95 
επαναχρησιμοποιούμενη -πλενόμενη με αλλαγή 
μεμβράνης ενεργού άνθρακα. Προστατεύει από ιούς 
και μικρόβια ,πλενόμενη  και με αλλαγή μεμβράνης 
ενεργού άνθρακα. Προσφέρει συνήθως το 
υποδεικνυόμενο επίπεδο προστασίας έναντι του  

κορανοϊού, αρκεί τα  φίλτρα  Ενεργού Άνθρακα να είναι ενεργά .
ΓΕΝΙΚΑ. 
Καμία μάσκα που δεν καλύπτει πλήρως όλο το πρόσωπο (μάτια- μύτη- στόμα ) ,δεν 
προσφέρει 100% προστασία από τις ιώσεις.
Η μάσκα φραγμού ουδόλως απαλλάσσει τον χρήστη από τη συνήθη εφαρμογή των 
προστατευτικών μέτρων, τα οποία είναι απαραίτητα καθώς  και των κανόνων κοινωνικής  
απόστασης.
Προορίζεται για το ευρύ κοινό και για οποιοδήποτε υγιές, ασυμπτωματικό  η ελαφρά 
ασθενές άτομο που επιθυμεί να προφυλάξει τους συνανθρώπους του και κάτ επέκταση τον 
εαυτό του.
Δεν είναι εξοπλισμός ατομικής προστασίας κατά την έννοια του κανονισμού ΕΕ / 2016/425.)
Αυτή η μάσκα  δεν είναι ιατρική συσκευή κατά την έννοια του κανονισμού .
Αυτή η μάσκα, δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί από τους επαγγελματίες υγείας που 
έρχονται σε επαφή με ασθενείς. (Οι μάσκες φιλτραρίσματος τύπου FFP2 -FFP3 και οι μάσκες 
για ιατρική ή χειρουργική χρήση προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από το  υγειονομικό 
προσωπικό. ΕΕ / 2017/745).
Σύνθεση 95%  Βαμβακερό 5% Elastan, Διπλo ύφασμα με υψηλής τεχνολογίας μηχανές καθώς
και με ελαστικές κλωστές υψηλής ελαστικότητας και αντοχής στο πλύσιμο  σε υψηλές 
θερμοκρασίες έως 90 °C .
Πλενόμενη πολλαπλών χρήσεων. Aποστειρωμένη. Κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου στην 
Ελλάδα. Σιδέρωμα σε υψηλή θερμοκρασία.
 Ένα μέγεθος  ταιριάζει σε κάθε πρόσωπο, ελαστική.
Οδηγίες Πλύνετέ την, πριν από την πρώτη χρήση Φορέστε την από την ίδια πλευρά κάθε 
φορά Το πλύσιμο της  μάσκας γίνεται  μαζί με τα υπόλοιπα ρούχα  στο πλυντήριο , σύμφωνα 
με τις υποδείξεις του ΕΟΔΥ και του ΠΟΥ για το πλύσιμο των ρούχων.

   



                                Προδιαγραφές υφάσματος και και υλικών ραφής  

 Tensile strength -Τάση εφελκυσμού 150Ν/mm2- 150Ν/mm2
 Combed cotton yarn -βαμβάκι πενιέ 30/1
 Elastane filament   yarn 22 denier
 Density of cotton -Πυκνότητα Βαμβακιού1.54-1.56 g/cm³
 Density of fabric Πυκνότητα υφάσματος   Course/cm 54-59
 Needle   gauge 10 -Νούμερο βελόνας   Πλοκής υφάσματος Ν 10 
 Fabric weight -Βάρος υφάσματος 200 Gsm
 Stiches 4/cm -Βελονιές 4 ανά εκ.
 Thermo-physiological comfort specifications -Θερμοφυσιολογικές προδιαγραφές άνεσης 
 Air permeability Διαπερατότητα υφάσματος 30.6(l/m²/s)
 Thermal Resistance -Θερμική Αντίσταση 30.47
 Air permeability -Διαπερατότητα αέρα    469.9 cm3/cm2/s
 Porosity -Πορώδες   Pc 0.953
 Absorption -Απορροφητικότητα   3.93 
 Vertical Wicking -Καθετοποιημένη απορροφητικότητα .0140 cm/sec

       Πηγή ;  https  ://  pdfs  .  semanticscholar  .  org  /046  b  /  d  37  e  4  d  69  c  095  d  3011  f  201  e  97  bb  1719437  d  57.  pdf  

                                                Περιορισμένη εγγύηση

Η HYGEIA MASK ("HYGEIA MASK ")  εγγυάται ότι το προϊόν  είναι απαλλαγμένο από
ελαττώματα κατασκευής και υλικά,  για περίοδο εκατόν είκοσι (120)  ημερών από την
ημερομηνία αποστολής(η "Περίοδος Εγγύησης").  Εάν το προϊόν αποτύχει υπό κανονικές
συνθήκες χρήσης κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης και το προϊόν επιστραφεί στην
HYGEIA MASK εντός της περιόδου εγγύησης,  η HYGEIA MASK είτε θα αντικαταστήσει το
προϊόν.  Αυτή η εγγύηση δεν μεταβιβάζεται και ισχύει μόνο για τον αρχικό κάτοχο του
προϊόντος.   HYGEIA MASK αποποιείται κάθε ευθύνη για έμμεσες,  επακόλουθες,  ειδικές ή
τυχαίες ζημιές που ενδέχεται να προκληθούν από οποιαδήποτε,  πώληση ή χρήση του
προϊόντος.

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας βάσει αυτής της περιορισμένης εγγύησης,
επικοινωνήστε με sales@retailabs.com
Για παραγγελίες άνω των 200 μονάδων ή μακροπρόθεσμων συμβολαίων, επικοινωνήστε μαζί
μας στο sales@retailabs.com
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