Beste Gebruiker,
Dit is een stoffen mondkapje met ruimte waar je een filter in kunt schuiven. Als je het masker
op de juiste wijze gebruikt helpt het bij het verspreiden van druppeltjes als je onverwacht
niest, hoest of als er druppeltjes ontsnappen tijdens het praten. Ook helpt het om minder met
je handen aan je mond of neus te zitten.

Voor het meest veilige gebruik van dit masker is het belangrijk dat je de volgende richtlijnen
volgt:
• Was het masker en zorg dat het volledig droog is voor het eerste gebruik.
• Het masker is alleen effectief als je ook regelmatig je handen wast met handgel op
alcoholbasis of met water en zeep.
• Voor je het masker opzet moet je je handen wassen met water en zeep of reinigen
met handgel op alcoholbasis.
• Als je het masker opzet, zorg er dan voor dat het over je neus en mond zit en dat het
goed aansluit op je gezicht.
• Probeer het masker zo weinig mogelijk aan te raken als je het op hebt. Gebeurt dit
toch, reinig dan je handen met handgel of was ze met water en zeep.
• Vervang het masker als je voelt dat het vochtig wordt.
• Als je je masker afdoet doe dit dan van achter naar voren, dus begin bij de elastiek bij
je oren. Zorg ervoor dat je het mondkapje van de buitenkant zo min mogelijk
aanraakt.
• Was je masker regelmatig. Dit kan in de wasmachine met normaal wasmiddel op een
hoge temperatuur en zorg ervoor dat het masker helemaal droog is voor je het weer
gebruikt.

Voor het naaien zijn alles stoffen gewassen op 90 graden en in de droger gegaan. Dus je
masker zal niet krimpen in de was.
Met liefde gemaakt,
Team Awesome en Uit de Buurtfabriek
Voor meer info ook over de mondkapjes en eventueel filter gebruik zie
www.awesomekledingruilatelier.nl

