Danfilter stofmundbind

BRUGERVEJLEDNING

•
•
•
•

Stofmundbind i 2-lags polyesterfibre
Voksenstørrelse: One Size
Inkl. lomme med plads til P2godkendt engangsfilter.
Mundbindet skal vaskes inden brug.

Mundbindet kan genbruges op til 100
gange og skal vaskes imellem hver gang
det bruges. Engangsfilteret må ikke
genbruges og skal skiftes efter brug.
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Information om Danfilters C-19 stofmundbind
Danfilters C-19 stofmundbund er et kvalitets stofmundbind, som er
formet efter ansigtet, hvilket giver en ekstra god pasform.
Stofmundbindet er lavet i et dejligt blødt og elastisk materiale, der
udover at afvise fugt og filtrere, også sikrer dig en ekstra god og
behagelig komfort. De fleksible materialer tilpasser sig ansigtet og er
åndbare uden at være for tætte. De strækbare elastiske bånd er bløde
kvalitetsmaterialer, der passer til dine ører.
Med dette stofmundbind overholder du vejledningen fra Statens
Seruminstitut og Transport- og Boligministeriets krav om brug af
mundbind i kollektiv transport. Mundbindet beskytter mod, at bakterier og
virus fra den person, som bærer mundbindet, ikke kommer ud i luften og
kan smitte andre.
Det betyder altså, at når du bruger Danfilters stofmundbind uden
filter, så undgår du at smitte andre. Vil du også beskytte dig selv mod
smitte fra andre, skal du anvende vores P2-godkendte engangsfilter og
dermed opgradere dit mundbind. På den måde hjælper du til at mindske
smittespredningen, samtidig med at du beskytter dig selv.
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P2-godkendt engangsfilter til dit stofmundbind
Danfilter har udviklet og produceret et P2-godkendt engangsfilter, der
passer perfekt ind i stofmundbindets lomme. Filteret købes separat.
Med et P2-engangsfilter indsat i lommen opnår mundbindet en
avanceret 3-lags nanofiberteknologi med 98% filtrering, hvilket giver
stofmundbindet 5 lags beskyttelse i alt.

Beskyt miljøet
Bruger du ofte kollektiv transport, ved du også, at de store mængder
engangsmundbind er en belastning for miljøet. Ikke alene ligger de og
flyder i gadebilledet, de bruger også unødige ressourcer.
Et stofmundbind gavner miljøet, da det kun er filteret, der skal skiftes
– resten vaskes og genbruges. Et stofmundbind vil altid være det mest
miljørigtige valg. Med vores udskiftelige filter, er det både sikkert og grønt
at beskytte sig mod Covid-19 og virus.
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Sådan bruges et stofmundbind korrekt
Mundbind skal bruges korrekt for at undgå at sprede
virus og bakterier til dig selv og andre.
1. Vask hænder eller brug håndsprit før brug.
2. Hvis du har et P2-filter (rent og ubrugt), indsættes
dette i stofmaskens lomme.
3. Tag mundbindet på ved at holde i øreelastikkerne.
Sørg for, at det dækker både næse og mund.
4. Undgå at røre ved stofmundbindet under brug.
5. Tag mundbindet af ved at tage fat i elastikkerne. Hvis
du har haft et P2-filter i lommen bortskaffes dette. Læg
stofmundbindet i en pose og vask det ved 60 grader,
inden du tager det i brug igen.
6. Vask hænder eller brug håndsprit efter brug.
7. Hvis et mundbind skal genbruges efter kortvarigt
brug, f.eks. hvis du skal på toilettet på en restaurant eller
køre et enkelt stop med bussen, så opbevar det i en
plastikpose eller inderlomme. Sprit altid hænder før du
tager mundbindet på og efter, at du har taget det af.
8. Skift det ofte og altid, hvis det er vådt eller beskidt.
Kan genbruges op til 100 gange og skal vaskes på 60
grader imellem hver gang det bruges.

Kilde: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Brug-af-mundbind-i-det-offentlige-rum
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Godt at vide om stofmundbindet
•

Husk at et stofmundbind beskytter dine omgivelser, men ikke kan
sikre dig 100% mod Corona-virus.

•

Bruger du dagligt kollektiv transport, vil du have brug for mere end et
mundbind. Derfor sælges C-19 stofmundbindet i sæt af to – så har
du et i brug, mens det andet er til vask.

•

C-19 stofmundbindet kan vaskes op mod 100 gange uden
filtreringen forringes eller pasformen påvirkes.

•

Det udskiftelige P2-engangsfilter garanterer dig, at stofmundbindet
aldrig mister sin filtreringsevne. Ingen andre stofmundbind kan med
sikkerhed garantere, at filtreringsgraden bevares efter vask og brug.

•

C-19 mundbindet bør ikke bruges i mere end 4 sammenhængende
timer.

•

Har du helbredsmæssige problemer og eller andre
vejrtrækningsproblemer, bør du konsultere egen læge inden brug.

•

Stofmundbindet og det tilhørende filter er ikke medicinsk udstyr og er
dermed ikke CE-godkendt. Beskyttelse af dig selv og andre kræver,
at stofmundbindet anvendes, opbevares og vaskes korrekt.

•

Brug af et stofmundbind er ikke en garanti for, at du ikke kan blive
smittet. Det er et middel til at beskytte dig selv og andre mod
smittespredning, men det er ikke 100% effektivt. Smittespredning
kan ske på utallige måder.
Vi henviser derfor til https://www.sst.dk/da/corona for at følge
Sundhedsstyrelsens vejledning.
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Materialer
Yderst: 92% Polyester / 8% Elastane.
Inderst: 88% Polyester / 12% Elastane.

Vaskeanvisning
Mundbindet skal vaskes før brug. Kan vaskes ca. 100 gange.
• Vask ved 60°.
• Tørretumbling ved lav temperatur.
• Må ikke bleges eller sendes på renseri.
• Stryges ved lav temperatur.
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Fakta om produktet
Stofmundbindets filtrering (uden filter): 40%
Stofmundbindets filtrering med P2-godkendt engangsfilter indsat: 98%
Tryktab: 70Pa/cm2 / 2,4 - 3,0 mbar (modstand ved ind-/udånding)
Testet jf. EN13274-3:2002
Produceret iht. Dansk Standard CWA 17553:2020
Stofmundbindet er et danskudviklet produkt, der er testet og
dokumenteret i samarbejde med Teknologisk Institut.
Produceret i Tyrkiet på vegne af Danfilter ApS – CVR 10062527.

Information om Danfilter
Danfilter er dansk med stort D. Vi udvikler og producerer filtre på vores
fabrik i Danmark. Vi er dygtige til det vi laver, og faktisk er vi så dygtige,
at vi er pionerer inden for vores felt og kåret som Børsen Gazelle
virksomhed i 2019 og 2020.
Vi leverer alt til komfortventilation både til private og virksomheder landet
over. Vores produktion og lager er leveringsdygtige i filtre i henhold til
både ISO 16890 samt EN779 standarderne.
Vores 1.250 m2 lager indeholder over 6.000 varenumre. Det er
naturligvis ikke dem alle vi kan levere fra dag til dag, men til gengæld
kan vi producere næsten alt inden for få dage.
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