
 

 

 

 

 ماسک سه الیه کش دار 
 معرفی اجمالی 

الیه کشدار یا کشی از کاغذ یا پارچه پنبه ای ساخته شده و با کشی نرم به پشت گوش حلقه می شوند.از سه یا  3ماسک های 

انجام فعالیت کاری یا روزانه طراحی و تولید دوالیه متفاوت و با قابلیت های مختلف و در عین حال به منظور تنفس راحت تر حین 

جهت جلوگیری از نفوذ ذرات معلق موجود در هوا از قبیل گرد و خاک و میکروب ها  ماسک های سه یا دو الیه می شوند.این

رستوران ها و )ویروس ها و باکتری ها( به داخل دهان یا بینی مورد استفاده قرار می گیرند.از این ماسک ها می توان در آشپزخانه 

منازل و گلخانه ها و ... نیز استفاده کرد.ماسک سه الیه به افرادی که در معرض مواجه با بزاق و یا ترشحات تنفسی دیگران هستند 

، کمک می نماید

 .نوع سه الیه این ماسک ها کاربرد بیشتری دارد و در رنگ های سفید ، سبز و آبی موجود است

 نقدو بررسی:

یه کشدار یا کشی از کاغذ یا پارچه پنبه ای ساخته شده و با کشی نرم به پشت گوش حلقه می شوند.از سه یا ال 3ماسک های 

دوالیه متفاوت و با قابلیت های مختلف و در عین حال به منظور تنفس راحت تر حین انجام فعالیت کاری یا روزانه طراحی و تولید 

قبیل گرد و خاک و میکروب ها  از هوا در موجود معلق ذرات نفوذ از وگیریجل جهت الیه دو یا سه های ماسک می شوند.این

)ویروس ها و باکتری ها( به داخل دهان یا بینی مورد استفاده قرار می گیرند.از این ماسک ها می توان در آشپزخانه رستوران ها و 

ران هستند منازل و گلخانه ها و ... نیز استفاده کرد.ماسک سه الیه به افرادی که در معرض مواجه با بزاق و یا ترشحات تنفسی دیگ

، کمک می نماید

 نوع سه الیه این ماسک ها کاربرد بیشتری دارد و در رنگ های سفید ، سبز و آبی موجود است

از ماسک سه الیه کش دار و بند دار برای محافطت در برابر ذرات معلق گرد و غبار و آلودگیهای ویروسی و ... جهت پیشگیری از 

همان پارچه های بی واگیردار استفاده میشود و جنس این ماسک از پارچه های پروپیلن الیه ایعفونتهای ریوی و بیماریهای 

حلقه جهت انداختن به پشت گوش تهیه میشود، گرماژ یا همان ضخامت و عرض  2بافت اسپان باند و الیه ملت بلون همراه با 

سانتی متر در سه رنگ سفید، آبی و سبز و پارچه اسپان  81عرض  گرم با 81پارچه اسپان باند استفاده شده در این نوع ماسک ها : 

 شرکت راد طب درمان االبرز

     22انتهای خیابان فلسطین ، کوچه لقمان الدوله ، پالک  -جمهوری  –تهران  آدرس دفتر مرکزی : 

 66962016شماره تماس :   

 

 



سانتی متر میباشد.  8172گرم در عرض  81سانتی متر سفید میباشد که الیه ملت بلون این نوع ماسک  22گرم و عرض  28باند 

ی متر میلیمتر میباشد. در میل 3یا  272سانتیمتر بوده و قطر آن  81و  82الیه کشدار حدود  3طول کش استفاده شده در ماسک 

میلیمتر استفاده شده است . و تاریخ انقضا  3سانتیمتر در عرض  81الی  9تولید این نوع ماسک از یک فنر فیکس کننده به طول 

الیه با استفاده از تکنولوژی التراسونیک میباشد که همان سیستم  3سال از تاریخ تولید میباشد. نوع دوخت ماسک  3این ماسک 

 سانتیگراد با تلورانس پنج درجه تولید میشود 11کشی )گرمایی( میباشد که با درجه حرارت اتو

 مشخصات محصول :

 فیلتر : ندارد 

 نوع فیلتر : ثابت 

 مناسب برای : عمومی و بیمارستان ها

 سانتی متر  81*81ابعاد : 

 گرم 3وزن : 

 بلون ) الیه آنتی باکتریال (الیه ملت  8الیه اسپان باند با بهترین کیفیت و  2جنس : 

 عددی  21سایر توضیحات : بسته بندی 

 جلوگیری از ایجاد واکنش آلرژیک                  

 دارای فیکساتور بینی                 

 دارای تاییدیه وزارت بهداشت و انرژی اتمی                  

 بدنه پرس التراسونیک                    

 اتصال کش پرس                    

ضد آب                    

 


