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Het gelaatsscherm beoogt om onbewuste aanraking van handen in get gezicht te voorkomen, en om de verspreiding van deeltjes
als gevolg van niezen en hoesten te verminderen. Het product heeft geen CE or ander keurmerk en is ook niet specifiek getest
voor de hiervoor genoemde functionaliteit.









Grote zichtbaarheid , en geschikt voor mensen met een (loep)bril
Het product is herbruikbaar en dient na gebruik schoon gemaakt te worden
Het scherm heeft een anti-condens laag
De elastieke band kan latex bevatten
Zeer comfortabel te dragen, en licht in gewicht (minder dan 100 gram)
Het scherm is demonteerbaar en makkelijk schoon te maken
Één maat voor iedereen, de elastieke band is verstelbaar
Geproduceerd en gemonteerd in Europa

Reinigingsinstructies
Het scherm moet bij voorkeur worden gereinigd met zeep of wasmiddelen en een zachte doek bij kamertemperatuur. Het gebruik
van ontsmettingsmiddelen op alcoholbasis verkort de functionele levensduur van de coating (wat de krasbestendigheid en
anticondens beïnvloedt).
Het schuimdeel (hoofd) is bestand tegen ethanol en soortgelijke alcoholen die worden gebruikt als reinigingsmiddelen. Bovendien
heeft het schuim een goede chemische bestendigheid tegen desinfecterende detergenten. Na langdurige blootstelling kan het
schuimvolume door zwelling licht toenemen, maar de mechanische eigenschappen van het schuim worden niet significant
beïnvloed.
Materialen
Scherm: Polycarbonaat met harde coating en anti-condens laag, dikte ca. 0.840 mm
Hoofd houder: polypropylene (geschikt voor o.a. voedingsmiddelenindustrie), flexibel, geproduceerd d.m.v. spuitgieten
Elastieke band: 75% polyester en kan latex bevatten
Schuim deel: gesloten cellig polyethyleen PE schuim, 10 mm dik
Bestel voorwaarden
Bestelling per 20 stuks
Verpakt in kartonnen doos: 950x330x310 mm
Kostprijs: 8,- euro exclusief BTW en verzendkosten
Levertijd: 1 tot 2 weken, afhankelijk van de beschikbaarheid van grondstoffen en productie capaciteit
Zo lang de voorraad strekt
FAST Automotive Group BV (een alliantie van toeleveranciers in de Automotive industrie) heeft het non-profit initiatief
genomen om dit product te produceren om bedrijven, organisaties, en mensen te ondersteunen in hun gevecht tegen COVID19. Het product is op generlei wijze getest op functionaliteit en effectiviteit. FAST behoudt het recht om niet te leveren (dan
worden ook geen kosten in rekening gebracht), of om andere bestellingen voor te laten gaan (de gezondheidsindustrie heeft
prioriteit), of om het product te wijzigen indien nodig. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan brochure, emails, product
informatie, mondelinge informatie, etc.
DISCLAIMER: Te gebruiken voor incidentele contacten in een professionele setting. Het product kan effectief zijn als extra barrière
tegen vloeistoffen. De mate van effectiviteit hangt af van het gebruik en de omstandigheden. Gezien de dringende behoefte op
korte termijn wereldwijd, liet het ontwikkelingsproces geen uitgebreide tests en certificeringen toe. De fabrikant is niet
aansprakelijk voor het gebruik of misbruik van dit product. De gecommuniceerde doorlooptijden zijn gebaseerd op onze beste
kennis. De uiteindelijke doorlooptijd van het aangeboden product kan verschillen vanwege de beschikbaarheid van grondstoffen
en productiecapaciteit.

