Premium mondkapjes

Taal
Nederlands

Premium mondkapjes
Wanneer veiligheid en gezondheid jouw hoogste prioriteiten zijn, neem je liever geen enkel risico.
Wil je zo veilig mogelijk reizen met het openbaar vervoer of met een gerust hart boodschappen doen?
Kies dan voor onze Premium mondkapjes. De bedrukte Premium mondkapjes zijn voorzien van het
CE-keurmerk en leveren wij inclusief tien FFP1-gecertificeerde filters. Ook aan het draagcomfort is
gedacht. Want door de brede, verstelbare hoofdbanden sluiten de Premium mondkapjes ontzettend
goed aan op je gezicht en hoofd. Zo heb je geen last van pijn achter de oren en past het Premium
mondkapje op elk gezicht. Morgen al je eigen bedrukte Premium mondkapje met eigen logo in huis?
Bestel dan met Next-day levering.

Algemene informatie Mondkapje
Certificaat:

CE-keurmerk

Verpakkingswijze:

krimpfolie inclusief handleiding. Mondkapje kun je direct gebruiken.

Bedrukking:

Sublimatiebedrukking aan de voorzijde van het masker. Het masker kan dus niet
over de volledige oppervlakte bedrukt worden.

Wasvoorschriften mondkapje:

maximaal 60 graden

Weggooien:

Plastic container

Algemene informatie verwisselbare filter
Certificaat:

FFP1

Levensduur:

dit hangt af van de hoeveelheid vocht die het masker opvangt. Een filter hoor je te verwisselen
tussen de acht tot eenentwintig uur. Wanneer de filter vochtig is, moet je deze zo snel mogelijk
wisselen met een nieuwe FFP1-filter.

Bewaren:

Droog en koel

Weggooien:

Plastic container

Premium mondkapjes
Handleiding mondkapjes met filter
Volg deze instructies nauwkeurig voor een veilig gebruik
van de mondkapjes met filter.
Een verkeerd gebruik van de
mondkapjes verhoogt de kans
op besmetting en is schadelijker dan het niet dragen van
een mondkapje.

1.

Was eerst je handen. Plaats het masker met de open
zijde naar je toe en met de harde neusstrip naar
boven.

2. Pak een filter en duw het in de sleuf van het masker.
De ruwe zijde van het filter moet zichtbaar blijven en
in de richting van je mond geplaatst worden.
3. Rek het materiaal van het mondmasker in alle
richtingen een beetje uit zodat het filter goed
gepositioneerd wordt.
4. De gesp die al aan de band bevestigd is, bevestig je nu
aan de linkerzijde van het mondmasker met het logo
naar boven.
5. De losse meegeleverde gesp bevestig je nu aan de
stoffen lus aan de rechterzijde van het masker, weer
met het logo naar boven.

6. Draai het mondkapje om en leg het voor je neer met de
dichte zijde naar je toe.
7. Rijg de twee banden door de openingen van de
rechtergesp en haal de band terug door de kleine
opening in die gesp.
8. Buig de neusstrip om hem vast naar je gezicht te
vormen. Het masker gaat zo open staan.
9. Zet het mondkapje op door eerst je kin binnen de
opening te brengen en daarna de gebogen strip over je
neus te schuiven.
10. Haal de banden over je hoofd.
11. Verstel de banden om het mondmasker goed op je
gezicht te laten aansluiten.
12. Controleer de plaatsing van het masker en zorg dat er
geen lucht langs de zijkant kan ontsnappen.

Algemene aanleverspecificaties
• Zorg

dat je tekst in je ontwerp altijd omzet naar contouren/outlines.
• Opmaak met witte contour (‘stroke’) of vulling (‘fill’) mag nooit op overdruk (‘overprint’) staan. Wit op overdruk vervalt in het
uiteindelijke drukwerk.
• Wij raden aan om bestanden op te maken in Adobe InDesign of Adobe Illustrator en het bestand als drukklare PDF aan te
leveren, weggeschreven onder PDF profiel PDF/X-1a:2001. Lever je bestanden aan als 1 laag zonder transparanties.
• Lever je bestand aan zonder snijtekens en printmarkeringen (printer marks).

Tips druktechniek
Sublimatie
• J e dient je ontwerp in full color aan te leveren.
• Voor een optimaal resultaat is het belangrijk dat
de lijnen niet dunner zijn dan 0,5 punt (2 punt

85 mm

voor negatieve lijnen) en tekst niet kleiner is dan
8 punt (bij light en sierletters dien je minimaal 16
punt te hanteren)
140 mm
Bedrukbaar gebied
Eindformaat product

