#MASKITKAIKILLE kangasmaskeilta vaadittavat ominaisuudet.
Myydäksesi tuotettasi tarkista, että nämä seikat täyttyvät.
KUN TEET TAI OSTAT KANGASMASKIA, TARKISTA JA OTA HUOMIOON SEURAAVAT SEIKAT!
- Maskin on hyvä olla kaksikerroksista puuvillakangasta tai muuta riittävän tiuhaan kudottua
luonnonkuitukangasta. Flanellista kuulin, että siitä irtoaa herkästi kuituja hengitykseen, joten ei ole
suositeltavaa.
- Maskissa on hyvä olla tasku erilliselle filtterille, jonka avulla voit lisätä suodatusta, mikäli kykenet kuitenkin
hengittämään maskin sisällä hyvin. Kiinteäksi ommeltu useampi kerros saattaa olla liian paksu, etkä pysty
vaikuttamaan läpihengitettävyyteen.
- Kankaan tulee kestää 90 asteen pesu tai keittäminen sekä kolmen pisteen (200 asteen) silittäminen.
ERITYISEN TÄRKEÄT SEIKAT
- Maskissa tulee olla kuumuutta kestävä, riittävän leveä taivuttelulanka yläreunassa, jotta nenän viereen
syntyvät ilma-aukot saadaan tukittua. Jos yläreunassa ei ole tätä lankaa, ei maski pysy tiiviinä nenän
vieruksista vaikka se olisi muotoon leikattu. Myöskään yläreunan läpi menevä kuminauha ei aja tätä asiaa.
- Maskin sivujen tulee olla riittävän kapeat ja tukevat, ettei korvien taakse laitettavat kuminauhat vedä
sivuja kaarelle/pussille.
- Maskin tulee mennä taipuvasti leuan alle, jotta alareuna ei jää lerpattamaan.
Nämä kolme seikkaa ovat erityisen tärkeät tässä vallitsevassa tilanteessa, jotta maski suojaisi muita omilta
pisaroilta. Mikäli maskin reunoille jää väljiä aukkoja, pienimmät pisarat hakeutuvat ulos niiden kautta ja
maski ei palvele asiaansa.
MIETI MYÖS NÄMÄ ASIAT
- Ota huomioon jääkö maskiin sisälle riittävästi ilmatilaa, että pystyt hengittämään sen sisällä.
- Koko: Onko maski säädettävissä vai vaatiiko oikean kokoiset kasvot.
- Kuminauhojen tulee olla vaihdettavissa. (Kaikki kuminauhat haurastuvat nopeammin kuumassa
käsittelyssä). Vaihdettavissa oleviin voi pujottaa tilalle myös nauhat niin haluttaessa.
- Älä valitse liian laaja-alaista maskia. Se saattaa vaikuttaa suojaavalta, mutta se jättää aina ilma-aukkoja
helpommin ja sen lisäksi, sen riisuminen on enemmän pöpöjä ympärilleen levittävää.
- Pään yli vedettävät puffit eivät ole suojaavia.
- Kaulaliinat eivät ole suojaavia.
Hyvin istuva kompakti kaikilta reunoiltaan mahdollisimman kasvoja mukaileva malli on suojaavin.
HUOM! KAIKKI kuminauhat haurastuvat useissa kuumissa käsittelyissä, eli varaudu siihen, että joudut
vaihtamaan kuminauhoja. Kuminauhojen kestävyydestä ei kannata antaa mitään takuita.
Pohjatiedot on hyvä olla, jotta voi sitten itse valita millaisen maskin haluaa.
Loppukädessä valinta on jokaisen oma.

TÄSSÄ MUUTAMA ESIMERKKI MASKISTA, MILLAISIA EI KANNATA TEHDÄ:

Tämä maski EI OLE HYVÄ. Yläreunaa pitää paikallaan vain silmälasit, mutta se ei pysy tiiviinä.
Maski on liian suuri ja jättää molemmille sivuilleen ilma-aukot.
(kuva poimittu netistä).

Vasemmalla liian matala maski. Myöskään yläreuna ei ole tiivis eikä tilaa hengittää ole. Oikealla turhan
suuri, eikä yläreunaa saa taivuteltua muotoonsa. (kuvat netistä).

Yläreuna ei ole tiivis ja hengitystilaa vähän.
(kuva netistä).

