handleiding

Doorlooptijd : 30 minuten

1

Neem een hamer en een schaar.
Identificeer alle onderstaande items uit de kit.

1x Staafje

8x Sluitringen (+2)

1x Elastiek

8x Oogjes (+2)

Steek voor elke hoek een oogje in het tweede gat van het
kleine stuk stof, en schuif dit door de onderkant van de
grote stof.

3
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2 1

1 2
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2x Stof

1x Pers (+1)

! Verwar de oogjes & pers niet met elkaar !

Centreer de kleine stof op de grote. Zorg ervoor dat alle
gaten mooi overeenkomen. Knip een rechthoek uit elke
hoek van de grote stof. Knip niet in de gaten.

breedte

2

lengte

Plooi de stof driemaal op zichzelf in de richting van de
lengte. Elk gat moet zich boven het volgende bevinden.
Rijg hoek voor hoek, de over elkaar geplaatste gaten over het
oogje. Als dit moeilijk gaat, rijg dan de gaten over het staafje.

4

5

Herhaal stap 4 aan de andere kant om vervolgens hier te
eindigen:

1

Controleer of 6
gaten de twee
oogjes goed van
elkaar scheiden.

2

3

4

5

Rijg de sluitring (met de ronde kant naar boven) over alle
lagen stof.

6

Sluit de
nog niet.

oogjes

Kies een hoek. Plooi de stof 2 maal in de lengte. Elk gat
moet overlappen om over het oogje te kunnen geregen
worden.

6

7

Steek de pers in het oogje, en sla er recht op met de hamer
op een stevige ondergrond. Aarzel niet om meerdere
keren te slaan. Verwijder de pers nadat het oogje is gesloten.

8

! Opgepast, eenmaal dat het oogje is gesloten, kan het niet meer
verwijderd worden !

Sluit de 3 andere hoeken door stappen 6 tot 8 te herhalen.
Dit is het resultaat: 6 gaten die de twee oogjes van elke
kant van elkaar scheiden.

9
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6

Maak de centrale vouw. Controleer allereerst de uitlijning
van alle gaten en rijg vervolgens een oogje door het 3de
gat. Vouw de stof zodat het 2de gat op zijn beurt over het oogje
wordt geregen.

10

1
2

3

Vouw de stof in de tegenovergestelde richting, zodat het
eerste gat op zijn beurt over het oogje wordt geregen. De
3 gaten zouden nu over het oogje moeten geregen zijn, zodat de
stof als een accordeon is gevouwen.

11

12

Controleer of de stof is gevouwen zoals hieronder. Als dit
het geval is, sluit dan het oogje zoals in stap 7 en 8.

Maak de 3 andere plooien door stap 10 tot 12 te herhalen,
om te eindigen bij het beeld hieronder. Sla opnieuw op de
8 oogjes totdat ze niet meer in de stof ronddraaien.

13

Het oogje voorkomt, als het goed is gesloten, dat de stof nadien
gaat rafelen.

Voorbereiding
MasKIT beveelt onderstaande plaatsing aan.
De elastiek, geplaatst zoals hieronder, voor een gemakkelijke
afstelling en een goede grip van het masker op het gezicht.

Het staafje als neusknijper. Ontplooi één van de twee vouwen,
steek het staafje er tussen en sluit ze.

Een filter voor een ideale bescherming. Het masker blijft
conform categorie 2 AFNOR, zelfs zonder filter. Open de twee
kanten van het masker om de filter er in te plaatsen.

Instructiehandleiding
Het masker anndoen

Goede praktijken

1. Was uw handen met zeep gedurende 30
seconden.

Verwissel van masker als dit nat of vuil is.

2. Plaats het masker op de mond en neus. Maak
het vast met de elastiek achter het hoofd. Duw
op het staafje zodat het de vorm van de neus
aanneemt.
3. Pas het masker aan zodat het mond en neus
goed afdekt. Het onderste deel van het masker
moet zich onder de kin bevinden.

Vermijd het aanraken van de buitenkant van
het masker. Als u het toch aanraakt, was dan
onmiddellijk de handen.
Het masker kan meerdere keren gebruikt
worden gedurende 4h, maar alleen als: het
correct wordt afgezet en opgeborgen op een
manier om contact te vermijden.
Draag het niet op het hoofd of onder de kin.
Respecteer altijd de sociale afstand.

Het masker afzetten

Het wassen van het masker

1. Was uw handen met zeep gedurende 30
seconden.

U kan het masker in het wasmachine wassen
op 60°C, of het laten koken gedurende 20
minuten.

2. Doe het masker af door aan de elastieken te
komen. Raak het stof gedeelte niet aan.

Droog het masker meteen na het wassen.

3. Doe het masker in een plastiek zakje of een
papieren envelop, of was het meteen.

Dit masker behoort tot de
categorie 2 van de norm AFNOR
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U vind het verklarende filmpje
op www.maskit.be

This manual is also available
in english on www.maskit.be
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