
Het !ltermateriaal mag worden gewassen, we raden ‘handwas’ aan. Machinewas kan ietwat krachtig zijn,

waardoor het materiaal kan doorschuren, zeker als het samen met andere kledingstukken gewassen wordt.

Sommige waspoeders bevatten ook geuradditieven die het !lter zeker zal oppikken.

Voor een dagelijkse snelle ontsmetting adviseren we de Respro sanitizer

spray:https://www.rodezafs.nl/shop/product/respro-sanitiser/

Wilt u uw masker toch graag wat dieper reinigen dan is de beste procedure om ons wasvoorschrift te volgen

en vaak is uw !lter dan nog steeds bruikbaar. Haal het !lter met kleppen uit het masker, zie ook deze video:

https://youtu.be/fhL2xsyxVyc

WAS VOORSCHRIFT:

Om een goede hygiëne / verzorging te garanderen, raden wij u aan om het !lter en de kleppen in een pan met

vers gekookt water te plaatsen (verwijder de pan van de warmtebron voordat u het !lter erin plaatst) en laat

het afkoelen. Haal dan het !lter uit het water en laat hem drogen.

Deze procedure verwijdert gezichtsoliën die zich kunnen opbouwen tijdens een periode van continu gebruik

en verwijdert ook een deel van de deeltjes en organische dampen die aanwezig zullen zijn in de

houtskoolstructuur van het !lter of hoe vervuiling dat in de kleppen is opgebouwd.

Als het masker (de neoprene !lter houder) gewassen moet worden, doe dit dan door het !lter en de kleppen

voorzichtig te verwijderen en het masker vervolgens in warm water met milde zeep te handmatig te wassen.

Daarna op natuurlijke wijze te laten drogen (niet geforceerd door middel van verwarmers en drogers).

STAP 1: Breng een pan water aan de kook

STAP 2: Haal de pan van de hittebron

STAP 3: Plaats het !lter in het hete water en laat het in het water afkoelen.

STAP 4: Haal het !lter uit het afgekoelde water

STAP5: Laat het !lter drogen op een (hand)doek

Deze procedure verwijdert gezichtsoliën die zich kunnen ophopen tijdens een periode van continu gebruik en

verwijdert ook een deel van de deeltjes en organische dampen die aanwezig zullen zijn in de structuur van het

!lter.


