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Volgens de huidige wetgeving moeten werkgevers geschikte 
ademhalingsbescherming bieden aan werknemers die het nodig 
hebben en instructies te geven over het juiste gebruik ervan. 
KIMBERLY‑CLARK PROFESSIONAL* heeft een brede keuze aan 
ademhalingsbeschermingsmiddelen, beschikt over de nodige expertise en biedt 
ondersteuning om u te helpen aan de wettelijke eisen te voldoen.

Wat is een ademhalingsgevaar op de werkplek?
Alles dat een werknemer bemoeilijkt om vrij en veilig te ademen 
wordt aangemerkt als ademhalingsgevaar op de werkplek. 
Dergelijke gevaren zijn bijvoorbeeld:

•	   Stoffen: Gevormd wanneer een vaste stof wordt afgebroken 
tot fijne deeltjes in de lucht

•	   Nevels: Kleine vloeistofdruppeltjes gevormd door condensatie 
of processen zoals sproeien

•	   Metaaldampen: Fijne vaste deeltjes in de lucht van metaal die 
condenseren na verdamping bij hoge temperaturen.

•	   gassen: Deze zijn vaak geurloos en onzichtbaar en kunnen 
zich snel en gemakkelijk door de lucht verspreiden.

•	   dampen: Gassen die gevormd worden wanneer vaste stoffen 
of vloeistoffen bij kamertemperatuur verdampen.

Hoe moet u de juiste bescherming kiezen?
De juiste ademhalingsbescherming is van essentieel belang om 
blootstelling aan schadelijke vaste deeltjes, gassen en dampen te 
voorkomen. Door deze regels te volgen, kunt u de juiste keuze 
maken:

•	   Risico: Identificeer het gevaar - gaat het om stof, nevel, 
metaaldamp, gassen of dampen?

•	   Concentratie: Bepaal de concentratie in de ruimte; onderschat 
het gevaar nooit, zoek hulp en advies van onze INFOFAX 
Service

•	   Productselectie: Koop alleen legale, CE-gemerkte 
ademhalings- beschermingsmiddelen; indien u 
niet zeker weet wat u nodig hebt, vraag het uw 
KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* distributeur of neem 
contact op met onze INFOFAX Service

•	   Training: Stel een trainingsprogramma 
samen zodat alle gebruikers van 
ademhalingsbeschermingsmiddelen weten 
hoe het correct gebruikt, onderhouden en 
opgeslagen moet worden

Hoe lang kan een masker worden gebruikt?
Disposable maskers beschermen tegen vaste 
deeltjes in de lucht. Ze worden grotendeels 
uit het filtermateriaal zelf geconstrueerd, en 
bedekken de neus, mond en kin. Ze moeten aan 
het eind van elke shift worden weggeworpen 
(acht uur maximaal) of eerder als ze ernstig 
verontreinigd raken.

Geselecteerde modellen uit het 
JACKSON SAFETY* assortiment maskers bieden 
langer bescherming en betere filterprestaties 
bij gebruik in stoffige omgevingen en/of de 
mogelijkheid om aan het eind van een shift 
van 8 uur te worden hergebruikt. Deze zijn te 
herkennen aan de letter D, die aangeeft dat ze 
voldoen aan EN 149: 2001 + A1: 2009 clogging 
test en de letter R (na het filterprestatieniveau), 
die aangeeft dat het herbruikbaar is (NR geeft 
aan dat het masker niet herbruikbaar is).

Ga voor meer informatie naar www.kcprofessional.com/nl/respirators

Wetgeving met betrekking tot maskers
De wettelijke verantwoordelijkheden

Alle disposable maskers van  
KIMBERLY‑CLARK PROFESSIONAL* 
voldoen aan de Europese norm voor  
ademhalingsbeschermingsmiddelen 
EN 149: 2001 + A1: 2009 en dragen het  
CE‑keurmerk.
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Waar staat de afkorting FFP voor?
Filtering Face Piece (filterend gezichtsstuk, oftewel disposable, 
onderhoudsvrij masker)

Wat is het verschil tussen een FFP1, een FFP2 en een FFP3 
masker?
Deze classificatie houdt verband met de filterprestatieniveaus 
zoals gedefinieerd in EN149: 2001 + A1: 2009:

•	  FFP1 filtert 80% van de vaste en vloeibare deeltjes tijdens de 
testprocedure

•	  FFP2 filtert 94% van de vaste en vloeibare deeltjes tijdens de 
testprocedure

•	  FFP3 filtert 99% van de vaste en vloeibare deeltjes tijdens de 
testprocedure

Wat is de nominale beschermingsfactor?
Dit nummer wordt berekend op basis van de TIL (Total Inward 
Leakage, oftewel totaal naar binnen gerichte lekkage) en 
geeft het beschermingsniveau van het masker aan onder 
laboratoriumomstandigheden. Een nominale beschermingsfactor 
van 50 betekent dat de verontreiniging in het masker 50% lager is 
dan de verontreiniging aan de buitenzijde van het masker. 

•	  P1 maskers hebben een nominale beschermingsfactor 4
•	  P2 maskers hebben een nominale beschermingsfactor 12
•	 P3	maskers	hebben	een	nominale	beschermingsfactor	50

Wat is de "Dolomiettest"?
De Dolomiettest is een optionele test onder de normen EN 149: 
2001 + A1: 2009. Bij deze test wordt het masker blootgesteld 
aan een simulatie in een steriele omgeving met een hoge 
concentratie dolomietstof in de lucht. Dit zorgt ervoor dat de 
ademweerstand en het binnendringen van het filter niet wezenlijk 
worden beïnvloed door het gebruik van het masker in een 
stoffige omgeving tijdens een volledige shift van acht uur.

Wat is een 120 mg beladingstest?
Een extra test die vereist is om te voldoen aan EN 149: 2001 + A1: 
2009. Deze test bekijkt hoe maskers zich gedragen wanneer ze 
zwaar belast zijn met vaste deeltjes.

Waarvan is het filtermateriaal gemaakt?
JACKSON SAFETY*/KLEENGUARD* Maskers gebruiken 
verschillende, gelaagde filters: meltblown, spunbond en dichte, 
licht gekaarde weefsels. 

Waarom is er koolstof toegevoegd?
Door een laag actieve kool aan het masker toe te voegen, kunnen 
organische dampen onder de beroepsmatige blootstellingsnorm 
uit de ingeademde lucht gefilterd worden. Koolstof heeft een 
zeer groot oppervlak vanwege de poreuze structuur, zodat er 
voldoende ruimte is om onaangename geuren af te vangen die 
door deze laag passeren.

Wat betekent ”elektrostatische filtermateriaal“ 
en hoe werkt het?
Eén laag filtermateriaal van onze maskers is elektrostatisch 
geladen. Hierdoor worden fijne deeltjes door het filtermateriaal 
aangetrokken en erin vastgehouden. Deze laag filtert effectief de 
fijne deeltjes.

Hoe werkt de uitadem-klep?
De kleppen hebben een rubber membraan dat sluit bij het 
inademen en opent bij het uitademen. Hierdoor kan vochtige, 
hete uitgeademde lucht uit de ademzone worden geduwd 
zodat het gezicht koel blijft. Ze zorgen er ook voor dat de 
ademweerstand wordt verminderd; dat is vooral belangrijk bij 
FFP3 maskers, aangezien die een dikker filtermateriaal hebben.

Waarom zijn sommige producten gemarkeerd als 
"herbruikbaar"?
Sommige maskers zijn als onderdeel van het CE-keurmerk 
gemarkeerd met de letter R (na het filterprestatieniveau) om aan 
te geven dat ze voldoen aan de extra vereisten van EN 149: 2001 
+ A1: 2009 om te worden hergebruikt aan het eind van een shift, 
mits ze in de originele verpakking en buiten het verontreinigde 
gebied worden bewaard tot ze worden hergebruikt. 
Herbruikbaarheid vereist de voortdurende beoordeling van de 
staat van het masker om het moment te bepalen waarop het 
uiteindelijk moet worden weggegooid en vervangen.

Waarom zou u voor een masker met comfortbanden kiezen?
Tweederde van de gebruikers geeft de voorkeur aan 
JACKSON SAFETY*Cupmaskers met comfortbanden boven 
een vergelijkbaar product van de Europese marktleider.(1)

(1)  Gebaseerd op vergelijkende onderzoeken van eindgebruikers uitgevoerd op FFP2 stofmaskers in februari-maart 2008

Maskers
Vaak gestelde vragen

Neem voor technische vragen contact op met INFOFAX via infofax@kcc.com
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Het juiste masker kiezen
Om de productiviteit en winstgevendheid te verhogen moeten uw 
werknemers doeltreffend, comfortabel en veilig kunnen werken, 
waarbij ze beschermd zijn tegen een hele reeks mogelijke gevaren 
in de lucht. Gebruik de maskerwijzer om te bepalen wat het juiste 
masker is voor de taak.

Een uitgebreid assortiment maskers voor de beste bescherming die u 
nodig hebt.

De wijzer is slechts een richtlijn. De werkgever moet ervoor zorgen dat het masker geschikt is voor het bedoelde gebruik. We raden u aan altijd de laatste versie van de 
productliteratuur van KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* te raadplegen om meer informatie over de producten te verkrijgen, of om contact op te nemen met INFOFAX Service 
door te e-mailen aan infofax@kcc.com

R30 
Gevouwen

R30 FFP3 RD – met 
klep

R20 
Gevouwen

R20 FFP2 RD – met 
klep

R20
Gevouwen

R20 FFP2 RD – zonder 
klep

R10
Gevouwen

R10 FFP1 NR – zonder 
klep

NEE
NEE

NEE

JA

JA

R10
Cupmasker met 
comfortbanden

R10 FFP1 NR – zonder 
klep

R20
Cupmasker met 
comfortbanden
R20 FFP2D NR – 

zonder klep

R20
Cupmasker met 
comfortbanden

R20 FFP2D NR – met 
dubbele kleppen

R30
Cupmasker met 
comfortbanden

R30 FFP3D NR – met 
dubbele kleppen

Gevaar / Concentratie

Nominale beschermingsfactor      4
Toegekende beschermingsfactor  4

R20 
R20 FFP2 NR
Masker tegen 
geuroverlast

Cupmasker - met 
dubbele kleppen

Gevouwen - met klep

JA

JA

Overlast geuren?

R10
Cupmasker met 
comfortbanden

R10 FFP1 NR – met 
dubbele kleppen

Nominale beschermingsfactor      12
Toegekende beschermingsfactor  10

Warme, vochtige omstandigheden of 

het risico dat de veiligheidsbril beslaat?

Nominale beschermingsfactor      50
Toegekende beschermingsfactor  20

Ga voor meer informatie naar www.kcprofessional.com/nl/respirators

JACKSON SAFETY* Maskers
Productwijzer

JA JA
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Alle onderstaande maskers zijn:
•	  Latexvrij: Kan allergische reacties helpen voorkomen
•	  Elektrostatisch geladen en voorzien van mechanisch filter
•	  Individueel verpakt voor meer hygiëne
•	  CE-keurmerk volgens EN149: 2001 + A1: 2009

Alle onderstaande maskers bieden:
•	   Vormbare neusafdichting, vervaardigd uit waterafstotend materiaal 

- betere afdichting om lekken te voorkomen en vermindert het 
beslaan van de veiligheidsbril

•	  Uitstekend ademcomfort en goede filtering
•	  Verstelbare latexvrije hoofdbandjes voor comfortabele en juiste 

pasvorm

Omschrijving Code Kleurcode Inhoud doos Classificatie PBM EN-keurmerk

R30 FFP3 RD Masker met klep 62980
10 ×  × 15  = 150

CAT III EN 149: 2001 + A1: 2009

R20 FFP2 NR Koolstofmasker met klep 62970
10 ×  × 15  = 150

CAT III EN 149: 2001 + A1: 2009

R20 FFP2 RD Masker met klep 62960
10 ×  × 15  = 150

CAT III EN 149: 2001 + A1: 2009

R20 FFP2 RD Masker zonder klep 62940
10 ×  × 20  = 200

CAT III EN 149: 2001 + A1: 2009

R10 FFP1 R Masker zonder klep 62920
10 ×  × 20  = 200

CAT III EN 149: 2001 + A1: 2009

met klep
R30 FFP3 Rd Masker

Bescherming tegen:
 Fijne stofdeeltjes
 Nevels op water- en oliebasis
 Metaaldampen
 Bijtende middelen
 Oplosmiddelen

•	  Geslaagd voor Dolomiettest - bewezen duurzame filterresultaten
•	  Uitademklep - meer comfort door warmte- en vochtreductie
•	 		Geslaagd	in	F	120	mg	beladingstest	-	voldoet	aan	de	meest	recente	regelge-

ving - goede filtering zelfs indien filters zwaar belast zijn met vaste deeltjes
•	  Extra zachte binnenvoering – extra comfort
•	  Gemakkelijke uitgifte - er dringt geen stof in de doos door
•	  Rode kleurcode - gemakkelijke identificatie prestatieniveau (FFP3)
•	  Kan aan het einde van een shift worden hergebruikt (R)

met klep
R20 FFP2 NR Koolstofmasker

Bescherming tegen:
 Fijne stofdeeltjes
 Nevels op water- en oliebasis
 Organische dampen

•	  Koolstoflaag helpt het binnendringen van onaangename geuren onder de 
beroepsmatige blootstellingsnorm voorkomen

•	  Uitademklep - meer comfort door warmte- en vochtreductie
•	  Gele kleurcode - gemakkelijke identificatie prestatieniveau (FFP2)

met klep
R20 FFP2 Rd Masker

Bescherming tegen:
 Fijne stofdeeltjes
 Nevels op water- en oliebasis

•	  Geslaagd voor Dolomiettest - bewezen duurzame filterresultaten
•	  Uitademklep - meer comfort door warmte- en vochtreductie
•	  Gele kleurcode - gemakkelijke identificatie prestatieniveau (FFP2)
•	  Kan aan het einde van een shift worden hergebruikt (R)

zonder klep
R10 FFP1 R Masker

Bescherming tegen:
 Fijne stofdeeltjes
 Nevels op water- en oliebasis

•	  Blauwe kleurcode - gemakkelijke identificatie prestatieniveau (FFP1)
•	  Kan aan het einde van een shift worden hergebruikt (R)

zonder klep
Bescherming tegen:
 Fijne stofdeeltjes
 Nevels op water- en oliebasis

•	  Geslaagd voor Dolomiettest - bewezen duurzame filterresultaten
•	  Gele kleurcode - gemakkelijke identificatie prestatieniveau (FFP2)
•	  Kan aan het einde van een shift worden hergebruikt (R)

JACKSON SAFETY* Maskers
R30 – R10 Assortiment Gevouwen Maskers

Neem voor technische vragen contact op met INFOFAX via infofax@kcc.com
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Alle onderstaande maskers zijn:
•	  Latexvrij: Kan allergische reacties helpen voorkomen
•	  CE-keurmerk volgens EN149: 2001 + A1: 2009
•	  Dienen aan het einde van een shift te worden weggegooid

Draagcomfort is essentieel, dus alle hieronder genoemde maskers 
bieden:
•	   Zacht met stof bekleed neusschuim voor meer comfort, 

vermindert het beslaan van de veiligheidsbril
•	   De bolle vorm, neusklem en de verstelbare extra brede band 

zorgen voor een uitstekende pasvorm voor diverse gelaatsvormen

Ga voor meer informatie naar www.kcprofessional.com/nl/respirators

Omschrijving Code Kleurcode Inhoud doos Classificatie PBM EN-keurmerk

R30 FFP3D NR Masker met dubbele kleppen 64590
8 ×  × 10  = 80

CAT III EN 149: 2001 + A1: 2009

M20 FFP2 NR Maskers tegen geuroverlast met 
dubbele kleppen 

64560
8 ×  × 10  = 80

CAT III EN 149: 2001 + A1: 2009

R20 FFP2D NR Masker met dubbele kleppen 64550
8 ×  × 10  = 80

CAT III EN 149: 2001 + A1: 2009

R20 FFP2D NR Masker zonder klep 64540
8 ×  × 20  = 160

CAT III EN 149: 2001 + A1: 2009

R10 FFP1 NR Masker met dubbele kleppen 64260
8 ×  × 10  = 80

CAT III EN 149: 2001 + A1: 2009

R10 FFP1 NR Masker zonder klep 64250
8 ×  × 20  = 160

CAT III EN 149: 2001 + A1: 2009

met dubbele kleppen
R30 FFP3d NR Stofmasker

Bescherming tegen:
 Fijne stofdeeltjes
 Nevels op water- en oliebasis
 Metaaldampen

•	   Dubbele kleppen om warme en vochtige luchtstromen zoveel mogelijk 
uit het gezicht te houden en het beslaan van veiligheidsbrillen te 
verminderen

•	  Rode kleurcode - gemakkelijke identificatie prestatieniveau (FFP3)
•	  Geslaagd voor Dolomiettest - bewezen duurzame filterresultaten

met dubbele kleppen
R20 FFP2d NR Masker tegen geuroverlast

met dubbele kleppen

Bescherming tegen:
 Fijne stofdeeltjes
 Nevels op water- en oliebasis
 Metaaldampen
 Organische dampen

Bescherming tegen:
 Fijne stofdeeltjes
 Nevels op water- en oliebasis
 Metaaldampen

•	   Disposable FFP2 masker gecoat met kaliumcarbonaat dat de drager 
beschermt tegen geuroverlast van organische dampen onder de 
beroepsmatige blootstellingsnorm

•	 Met	dubbele	kleppen	voor	meer	ademcomfort
•	  Gele kleurcode voor een gemakkelijke identificatie van prestatieniveau 

FFP2

•	   Dubbele kleppen om warme en vochtige luchtstromen zoveel mogelijk 
uit het gezicht te houden en het beslaan van veiligheidsbrillen te 
verminderen

•	  Gele kleurcode - gemakkelijke identificatie prestatieniveau (FFP2)
•	  Geslaagd voor Dolomiettest - bewezen duurzame filterresultaten

met dubbele kleppen
R10 FFP1 NR Stofmasker

Bescherming tegen:
 Fijne stofdeeltjes
 Nevels op water- en oliebasis

•	   Dubbele kleppen om warme en vochtige luchtstromen zoveel mogelijk 
uit het gezicht te houden en het beslaan van veiligheidsbrillen te 

verminderen
•	  Blauwe kleurcode - gemakkelijke identificatie prestatieniveau (FFP1)

zonder klep

zonder klep

Bescherming tegen:
 Fijne stofdeeltjes
 Nevels op water- en oliebasis
 Metaaldampen

Bescherming tegen:
 Fijne stofdeeltjes
 Nevels op water- en oliebasis

•	  Gele kleurcode - gemakkelijke identificatie prestatieniveau (FFP2)
•	  Geslaagd voor Dolomiettest - bewezen duurzame filterresultaten

•	  Blauwe kleurcode - gemakkelijke identificatie prestatieniveau (FFP1)

JACKSON SAFETY* Maskers
R30 – R10 Assortiment Cupmaskers met 
Comfortbanden
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