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Tweelaags - 120 g/m² “cotton look” polyester (woven) buitenzijde en 80 g/m² spunbond 
polypropyleen (non woven) binnenzijde
De licht glanzende buitenzijde van 120 g/m² “cotton look” polyester (woven) kan enkelzijdig 
bedrukt worden. Om de levensduur te verlengen, worden de randen standaard omgezoomd.
De mondkapjes worden in twee lagen geconfectioneerd, 120 g/m² polyester (woven) aan de 
buitenzijde en 80 g/m² spunbond polypropyleen (non woven) aan de binnenzijde.
Deze binnenzijde is extra zacht door zijn vliesachtige structuur. Spunbond polypropyleen 
heeft een OEKO-TEX® Standard 100 (productklasse 2) certificering. De mondkapjes worden 
geconfectioneerd met elastiek aan beide zijkanten voor achter de oren en een flexibele, 
geïntegreerde, aluminium neusclip voor een verbeterde pasvorm.
De mondkapjes zijn niet FFP gecertificeerd en niet medisch bruikbaar, maar puur te 
gebruiken voor persoonlijke doeleinden.

Geschikt voor machinewas. Wasadvies 60°C en daarmee herbruikbaar.

Volwassenen - 17,5 x 17,5 cm

Cotton look masker met neusclip
Dubbellaags (polyester + spunbond)
OEKO-TEX® Standard 100 (klasse 2)
Volledig te bedrukken

Herbruikbaar (wasadvies 60°C)
Niet medisch, niet FFP gecertificeerd

Verkrijgbaar vanaf 50 stuks
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BEDRUKKING

Enkelzijdig full color
4/0 full color = enkelzijdig bedrukt in CMYK
Het drukken en printen in full color gebeurt in vier kleuren, bekend als CMYK. Deze kleuren 
worden op het gekozen materiaal over elkaar aangebracht. Door de vier kleuren te mixen 
door gebruik van een raster is er een groot kleurbereik.
Wanneer je kiest voor een full color-bedrukking en jezelf het design aanlevert, adviseren wij 
het ontwerp op te slaan met het kleurenprofiel FOGRA29 (ISO 12647-2:2004). 

Let op: 
• Ontsmet je handen met desinfecterend middel alvorens je de mondkapjes pzet, aanraakt 

of afdoet. Dit is van toepassing op alle soorten mondkapjes.
• Sporten of intensief bewegen met de mondkapjes wordt afgeraden. Dit kan de huid 

irriteren. Het materiaal is wel OEKO-TEX® Standard 100 gecertificeerd, echter kunnen we 
hier geen garanties op afgeven. Het is op eigen risico.

Bestel hier: 
www.picadia.com/printshop/mondkapjes

Voor vragen bel of mail ons:
023-5324708 / 06-24273734 / to.print@picadia.com

Informeer naar de levertijd!
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