
Tork biedt nu mondmaskers om de 
nieuwe hygiënenorm te waarborgen

Tork Mondmaskers voor Foodservice 

Geproduceerd in Europa



Tork Medisch Mondmasker Type IIR

Omschrijving Stuks/CON CON/collo Wettelijke classificatie

Tork Medisch Mondmasker 
Type IIR

50 stk 10 Medisch hulpmiddel 
klasse 1
EN 14683
Type IIR

Voordelen van Tork Mondmasker

-  Geplooid en ontworpen voor comfort en een goede pasvorm om 
het gezicht

- Latexvrij materiaal, neusklem en dubbele elastische hoofdbanden  

-  Voldoet aan de EN 14683-norm

- Zacht

Tork Mondmasker Type II

Omschrijving Stuks/CON CON/collo Wettelijke classificatie

Tork Mondmasker Type II 50 stk 
(5x10 stuks)

10 Medisch hulpmiddel 
klasse 1
EN 14683
Type II

3 lagen:
-  Vermindert het risico op verspreiding van infecties van de drager 

naar andere personen  

-  Filtert bacteriën  (bacteriefiltratie-efficiëntie van ≥ 98% volgens EN 14683) 

- Voldoet aan de EN 14683-norm

-  Spatbestendig (spatbestendigheid van ≥16 kPa volgens EN 14683) 

-  Kan worden gebruikt in omgevingen waar het risico op 
spatten groot is

-  Geperforeerde opening voor één-per-keer-dosering

-  Geschikt voor Tork H3 Dispensers

3 lagen:
-  Vermindert het risico op verspreiding van infecties van de 

drager naar andere personen   

-  Filtert bacteriën  (bacteriefiltratie-efficiëntie van ≥ 98% volgens EN 14683) 

-  Voldoet aan de EN 14683-norm

- In een flowpack verpakt voor hygiënische bescherming

Het opzetten en afdoen van een Tork Mondmasker
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1.  Desinfecteer of 
was uw handen 
zorgvuldig

5.  Desinfecteer 
of was uw 
handen 
zorgvuldig 
na gebruik

2.  Plaats het masker 
over de neus en 
mond en doe de 
hoofdbanden 
over uw hoofd

3.  Knijp in de neusklem om te zorgen dat 
deze goed rond de neus past. Trek de 
onderkant van het masker onder de kin. 
Het masker moet het gezicht bedekken 
vanaf de neus tot onder de kin.

4.  Dit is een mondmasker 
voor eenmalig gebruik, 
te gebruiken door één 
persoon. Na gebruik 
afdoen en weggooien.

Past in de Tork H3 
Dispensers


