
 
 
 
  

 

 
 
 

PRODUCT OMSCHRIJVING 
Dit masker is een herbruikbaar 
masker.  Maskers kunnen mee helpen 
voorkomen dat ziektekiemen zich 
verspreiden. Door het masker te dragen kan 
je vermijden dat anderen besmet raken. Het 
vermijdt dat je met je handen je mond en 
neus aanraakt en het is zo ontworpen dat het 
speekseldruppels tegenhoudt die vrijkomen 
bij het praten, hoesten of niezen.   Een 
masker werkt echter alleen als je het correct 
draagt en verwijdert.  
Dit masker is geen medisch hulpmiddel, noch 
een persoonlijk beschermingsmiddel.  
Het gebruik van het masker betekent niet dat 
je je niet hoe� te houden aan alle opgelegde 
richtlijnen zoals afstand houden (‘social 
distancing’) en de hygiënevoorschri�en 
(grondig en geregeld handen wassen, 
ademhalingshygiëne), … 
Lees de gebruiksinstruc�es aandach�g 

 TECHNISCHE TEKENINGEN  
 

 
MATERIAAL 
De gebruikte weefsels zijn gemaakt uit polyester. Dit materiaal hee� als eigenschap dat het  
bijna geen vocht opneemt en een zeer goede filtra�ewerking hee� en goed 
luchtdoorlatend is. We hebben hier gezorgd voor een goede balans tussen filtra�e en 
draagcomfort  Gecer�ficeerd door Centexbel en conform aan NBN/DTD S65-001:2020. 
 
Eigenschap Waarde 
Gewicht masker 15g 
Afme�ng (l x b)  21 cm x 9.5 cm 
Samenstelling weefsel 100% PES 
Luchtdoorlaatbaarheid weefsel*  Conform 8.5 NBN/DTD S65-001:2020  
Filtra�e*  Conform 8.4 NBN/DTD S65-001:2020 
Treksterkte weefsel  Ke�ng > 750N 

Inslag   > 800N 
 

COMFORT 
Ergonomisch design. 
Gemakkelijk aanpasbaar voor elke 
gebruiker door schuifsysteem van linten 
en stopper. 
Met neusbrug 
 
MAATAANDUIDING 
Eén maat  
 
TYPE 
Mul�face, 1-lagig,   

*Tested by Centexbel cer�ficate COVID_19_02312_01 
 
 
 
 
ONDERHOUD 
Het masker is herbruikbaar als het op een correcte manier gewassen en gedroogd wordt. min 25x - max 100x 
Na gebruik worden maskers het best opgeslagen in een afzonderlijke en afgesloten container. Was steeds grondig de handen na het 
openen en sluiten van de container. De container moet ook steeds worden gedesinfecteerd na het leegmaken.  
De stopper verwijderen voor het wassen en de maskers afzonderlijk wassen. 
 
Huishoudelijk wassen 
Om voldoende ballast te hebben kan je een badhanddoek mee 
wassen bij de maskers. Gebruik steeds dezelfde badhanddoek en 
enkel voor deze toepassing. 

 
Wassen voor gebruik en voor ieder hergebruik 
Kookwas met gewoon wasmiddel (min. 30 minuten) 
Geen wasverzachter gebruiken 
Niet bleken 
Drogen in de droogkast op normale cyclus 
Niet strijken 
Niet droogreinigen 

 
Industrieel wassen  
Voor industriële was processen kan een lagere temperatuur 
gebruikt worden (min. 60°C) in combina�e met de correcte 
industriële wasmiddelen en processen voor medische 
toepassingen. Drogen in de droogtrommel aan max. 85°C. 

          V00  

buitenzijde binnenzijde correcte posi�e  

HERBRUIKBAAR MASKER 
Type C 

  



POINT OF CONTACT 
ALSICO N.V. 
Zonnestraat 223 
9600 Ronse - Belgium 
T + 32 55 23 71 71 
F + 32 55 23 71 79 

GEBRUIKSINSTRUCTIES 
 

HERBRUIKBAAR ALSICO MASK  
Type C 

 NEDERLANDS 

Version 01 
Date 15.05.2020 

pagina 1 of 1 

TOEPASSING 
Dit ALSICO masker is een herbruikbaar masker  . Alsico maskers kunnen mee helpen voorkomen dat ziektekie-
men zich verspreiden. Door het masker te dragen kan je vermijden dat anderen besmet raken. Het vermijdt 
dat je met je handen je mond en neus aanraakt en het is zo ontworpen dat het speekseldruppels tegenhoudt, 
die vrijkomen bij het praten, hoesten of niezen.  Een masker werkt echter alleen als je het correct draagt en 
verwijdert. Dit masker is geen medisch hulpmiddel, noch een persoonlijk beschermingsmiddel.  
Het gebruik van het masker betekent niet dat je je niet hoeft te houden aan alle opgelegde richtlijnen zoals 
afstand houden (‘social distancing’) en de hygiënevoorschriften (grondig en geregeld handen wassen, adem-
halingshygiëne), … 

 
MAATAANDUIDING 
Eén maat  
 
SAMENSTELLING 
Type C : 100%PES  
 
TYPE 
Multiface, 1-lagig , conform NBN/DTD S65-001:2020 "Community Masker " 

 
GEBRUIKSINSTRUCTIES  
Het masker moet gewassen worden alvorens het een eerste keer te gebruiken : zie ONDERHOUD  
Gebruik het masker in situaties waar het dragen van een masker van dit type wordt aanbevolen, zoals bij het winkelen, bij gebruik van het openbaar vervoer en in werkomgevingen die geen maskers vereisen die moeten voldoen aan 
de medische hulpmiddelen of persoonlijke beschermingsmiddelen. Het masker moet correct bevestigd worden:  

 
Het Masker dragen 
 

         
Stap 1 
Was je han-
den met wa-
ter en zeep 
voordat je het 
masker aan-
raakt 

Stap 2 
Controleer het 
masker om er ze-
ker van te zijn dat 
er geen gaten of 
scheuren in zit-
ten 

Stap 3 
Houd het masker vast 
met de buigbare strip 
naar boven en de ge-
kleurde kant naar buiten 
gericht (of waar het logo 
zich bevindt) 

Stap 4 
Zet het mas-
ker op vol-
gens het 
type masker 
dat u ge-
bruikt  

Gezichtsmasker met stopper 
 Breng de lus zonder stopper over 
uw hoofd, positioneert het masker 
en vervolgens de lus met stopper 
over uw hoofd en pas ze aan met de 
stopper zodat het masker neus 
mond en kin bedekt 

Gezichtsmasker met 
oorlussen 
Houd beide oorlussen 
vast, rek ze voorzichtig 
uit en haak ze achter de 
oren, zodat het masker 
neus, mond en kin be-
dekt 

Gezichtsmasker met 
striklinten 
Knoop eerst de bovenste 
strik gevolgd door de on-
derste strik, zodat het 
masker neus, mond en 
kin bedekt  

Gezichtsmasker met elasti-
sche banden 
Trek de onderste band over 
uw hoofd en vervolgens de 
bovenste band, pas het 
masker aan zodat het neus 
mind en kin bedekt 

Stap 5 
Vorm of 
knijp in de 
neusstrip om 
zich aan te 
passen aan 
de vorm van 
uw neus 

Het masker moet steeds correct over de mond, neus en kin gedragen worden en voldoende aansluiten. Dit kan u gemakkelijk aanpassen met het schuifsysteem en de stopper. Het dragen van een masker vraagt aanpassing. De drager 
kan het gevoel hebben van minder ademlucht te hebben, Dit is normaal en een teken dat het masker werkt. 
De buitenzijde is de zijde waar zich het logo bevindt.  Telkens je het masker aanraakt , moet je de handen wassen en/of desinfecteren. Verwissel het masker op een correcte manier door een nieuw of gewassen exemplaar als het te 
vochtig aanvoelt of als het langer dan vier uur aan één stuik gedragen is. Zie verderop voor het correct verwijderen van het masker. Gebruik het masker niet opnieuw als het niet correct gewassen en gedroogd is.  Draag het masker 
nooit onder de kin om nadien terug goed te plaatsen. In zo’n geval moet je het masker correct verwijderen en vervangen door een nieuw exemplaar.  

 
Het masker verwijderen 
 

         
Stap 1 
Was je handen 
met water en 
zeep voordat je 
het masker 
aanraakt 

Stap 2 
Raak de voorkant van 
het masker niet aan, 
omdat het mogelijk 
besmet is. Raak al-
leen de oorlussen, 
striklinten of banden 
aan 

Stap 3 
Verwijder het masker 
volgens het type masker 
dat u gebruikt:  
Zonder de voorkant van 
het masker aan te raken. 

Gezichtsmasker met 
stopper 
Los de stopper en 
trek eerst de onder-
ste lus over uw hoofd 
en vervolgens de bo-
venste, zonder de 
voorkant van het 
masker te raken  

Gezichtsmasker met 
oorlussen 
Houd beide oorlussen 
vast, maak ze los en til 
ze voorzichtig op om 
het masker te verwij-
deren  

Gezichtsmasker met strik-
linten 
Maak eerst de onderste 
strik los, gevolgd door de 
bovenste strik, trek het 
masker weg zonder de 
voorkant van het masker 
aan te raken 

Gezichtsmasker met elasti-
sche banden 
Til de onderste band over uw 
hoofd en trek vervolgens de 
bovenste band over uw hoofd, 
zonder de voorkant van het 
masker aan te raken. 

Stap 4 
Gooi het mas-
ker in een ge-
sloten was-
mand  

Stap 5 
Was je handen 
met water en 
zeep voordat je 
iets anders aan-
raakt 

 
 
 
BEPERKINGEN  
Het gebruik van dit masker is geen reden om alle geldende regels met betrekking tot sociale afstand , 
handhygiëne en ademhalingshygiëne niet toe te passen of in een versoepeld regime.  
Dit masker is geen medisch hulpmiddel in de zin van Richtlijn 93/42/EEC of Verordening (EU)2017/745 
medische hulpmiddelen. Dit masker mag dan ook niet ingezet worden in die toepassingen waar moet voldaan 
worden aan deze Richtlijn of Verordening.   
Dit masker is geen persoonlijk beschermingsmiddel in de zin van Verordening (EU) 2016/425 persoonlijke 
beschermingsmiddelen. Dit masker mag dan ook niet ingezet worden in die toepassingen waar moet voldaan 
worden aan deze Richtlijn of Verordening.   
Dit masker is niet ontworpen om uw longen te beschermen tegen risico’s in de lucht. 
Dit product is niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar wegens verstikkingsgevaar. Kinderen die het masker 
gebruiken moeten gesuperviseerd worden door een volwassene. 
Het mondmasker laat geen zware inspanning toe, vb intensief sporten.Niet gebruiken wanneer ademen te 
moeilijk wordtof misselijkheid of een ander ongemak optreedt. Bij volwassenen met aandoeningen aan de 
luchtwegen is doktersadvies aanbevolen 
Niet in de buurt van vuur of hittebron brengen.  
 
ONSCHADELIJKHEID 
Deze maskers bevatten geen substanties die vandaag bekend zijn als kankerverwekkend; mutageen of toxisch 
voor de voortplanting.  
 
TEKENEN VAN SLIJTAGE EN ONDERHOUD 
De maskers moeten voor (her)gebruik gecontroleerd worden op beschadigingen en 
verouderingsverschijnselen. Indien nodig moet het masker vervangen worden. Het masker mag niet hersteld 
worden.  
Er is geen directe relatie tussen het maximum aantal wasbeurten die kunnen worden gespecifieerd en de 
levensduur van het masker . De levensduur hangt af van hoe de producten worden gebruikt, onderhouden, 
opgeslagen enz.   
 
ONDERHOUD 
Dit masker is herbruikbaar als het op een correct manier gewassen en gedroogd wordt. Dit kan minimaal 25x 
gewassen worden, maximaal 100x 
Was steeds grondig de handen na het openen en sluiten van de container. De container moet worden 
gedesinfecteerd na het leegmaken.  
De stopper verwijderen voor het wassen en de maskers afzonderlijk wassen. 
 
Huishoudelijk wassen 
Om voldoende ballast te hebben kan je  een badhanddoek mee wassen bij de maskers. Gebruik steeds 
dezelfde badhanddoek en enkel voor deze toepassing. Eventueel kan je de maskers ook in een netje wassen.   

 
Wassen voor gebruik en voor ieder hergebruik 
Kookwas met gewoon wasmiddel (min. 30 minuten) geen wasverzachter gebruiken 
Niet bleken 
Drogen in de droogkast op normale cyclus 
Niet strijken - Niet droogreinigen  

 
 
Industriëel wassen 
Voor industriële wasprocessen kan een lagere temperatuur gebruikt worden (min. 60°C) in combinatie met de 
correcte industriële wasmiddelen/-processen  voor medische toepassingen. Drogen in de droogtrommel aan 
max. 85°C 
 
OPSLAG – RECYCLING 
Bewaren op een droge en van vuil, licht en contaminatie afgeschermde plaats zolang de maskers niet worden 
gebruikt.. 
Gebruikte maskers moeten, gedurende zo kort mogelijke tijd, in een aparte afgesloten container worden 
bewaard alvorens te wassen. Steeds de handen goed wassen na openen en sluiten van de container. Deze 
containers ook telkens desinfecteren na het leegmaken. 
Na de laatste draagbeurt het masker nogmaals wassen en drogen volgens de instructies zodat het kan 
ingeleverd worden voor recyclage,of meegegeven met de gewone afval. Niet gewassen kan het enkel in een 
vuilnisbak voor medisch afval. 
 
WAARSCHUWING  
Er bestaat steeds een zeer klein risico dat ook indien alle voorzorgsmaatregelen en richtlijnen gevolgd worden 
inzake social distancing, handhygiëne, correct gebruik van het masker etc, er toch een lichte contaminatie op 
het masker plaatsvindt van geïnfecteerde druppels, zowel op de binnen als buitenzijde. 
 
DISCLAIMER 
Alsico NV kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gevolgen van het niet correct gebruiken van het 
masker, alsook voor het inzetten van het maskers in situaties waar producten dienen ingezet te worden die 
voldoen aan de medische richtlijn en/of verordening voor persoonlijke bescherming. 
Gebruik van het masker, anders dan beschreven in deze gebruiksinstructies is volledig op eigen risico.  
Alsico NV kan niet verantwoordelijk gesteld worden als de slijtage sneller zou optreden dan het maximum 
aantal wasbeurten. Men moet het masker steeds controleren op beschadiging alvorens het opnieuw in te 
zetten.  
Productgarantie is uitgesloten. 
 
 
 
www.alsicomasks.com 
masks@alsicomasks.com 
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