
3-lags vaskbare munnbind 
med Sørsia-logo

Dette munnbindet er ikke av medisinsk klasse, 
og er heller ikke personlig verneutstyr (PVU), 
men kan hjelpe med å stoppe spredningen av virus
og bakterier gjennom dråpesmitte.

Vi vil presisere at munnbind IKKE skal benyttes istedenfor andre 
smitteverntiltak, men som et supplement til disse.

Du må fortsatt:

* holde deg hjemme dersom du har selv det minste symptom på at du er syk
* hoste /nyse i albuen
* holde avstand (1 m til de i samme kohort, 2 m til andre)
* vaske hender ofte med såpe og vann i minst 20 sekunder
* sprite hender der du ikke har tilgang på såpe og vann
* holde antallet personer du omgås privat til et minimum

Munnbindet skal byttes hver gang du tar det av, og hver gang det blir fuktig.

Rene munnbind oppbevares i egen pose, brukte i en annen.

Ikke ta på munnbindet mens du har det på, og hold i strikkene som skal rundt 
ørene når du tar det av og på.

Munnbindet skal vaskes på 60 grader med vanlig vaskemiddel.

Bruk hodet, følg de til enhver tid gjeldende anbefalinger fra myndighetene og 

STAY SAFE!

Sørsia Basketballklubb



3-lags munnbind med vannavvisende overflate. Ergonomisk designet
for en behagelig passform.

3-LAGS INNEBYGD STOFFBESKYTTELSE

Hvert stofflag gir et ekstra hinder for luftbårne partikler og vanndråper til
å trenge gjennom. Alle tøymunnbindene/maskene fra Stormtech består
av 2 eller 3 lag og er satt inn med antibakteriell behandling i alle lag.

LETT OG PUSTENDE STOFF

Alle tøymunnbindene/maskene fra Stormtech har pustende stoff og høy
kvalitet av komfort og beskyttelse.

MYKE, JUSTERBARE ØRESTRIKK

Tilpass masken til ansiktet med ørestrikkene for maks effekt og
langvarig komfort uten å få vondt i ørene.

FORMBAR NESEBØYLE

Det er veldig viktig at tøymunnbindet/masken sitter godt festet over
nesen og munnen så ikke bakterier og virus kommer ut/inn. God
tilpasning på nesen kan også redusere damp på brillene.

ERGONOMISK PASSFORM

Tøymunnbindene/maskene er designet slik at de former seg etter
fasongen på ansiktet ditt. Innebygde kantsømmer ved nese og kinn gjør
at masken sitter komfortabelt og sikkert.

HOLDER GODT PÅ FARGEN, KAN MASKINVASKES OG
GJENBRUKES

Kan vaskes med andre klær og brukes om igjen.

Vannavvisende og vevet stoff: 35% bomull / 65% polyester
Antibakterielt filter: 100% polyester
Antibakterielt strikket filter: 35% bomull / 65% polyester


