
POPLIN ANTIBACTERIAN WHITE

WIJ CERTIFICEREN:

De monsters van beschermende stoffen die zijn vervaardigd door FIL KATIA, S.A., gevestigd aan de Avda. Catalunya, 
s/n de Castellbell i el Vilar (Barcelona), zijn getest.

Onze referentie is CE-11928.

Het betreft beschermende stof in de kleur wit.

Uit de testen die op die stof zijn uitgevoerd blijkt het volgende:

· Doeltreffendheid voor het filteren van aerosolen: >96%.

· Doeltreffendheid voor het filteren van deeltjes: >93%.

Testen uitgevoerd volgens de norm UNE-EN14683:2019+ACC2019.

Het product voldoet aan alle bepalingen van de nieuwe norm UNE-00655. 

Gelijkwaardig aan FFP-2. 

Garandeert bescherming tegen vaste en vloeibare aerosolen.

Comfort – geschikt.

Garandeert passende lekdichtheid tegen de atmosfeer.

Bestand tegen het binnendringen van water, waterafstotend effect.

Bij de vervaardiging ervan is geen gebruik gemaakt van latex / natuurlijk rubber.

De risico´s (Wet 31 -1995) en de reglementaire ontwikkelingen zijn beoordeeld.

Deze stof kan worden beschouwd als beschermende stof.

Deze stof kan in een ozoncabine worden gesteriliseerd. De testen hebben uitgewezen dat de originele kenmerken 
daardoor niet verslechteren.

Autoclaaf 120º toegestaan

Verder is het vermogen van deze stoffen voor het filteren van deeltjes geanalyseerd, volgens de norm UNE-EN149.

Resultaat: De filtering van deeltjes met een diameter van 0,3 micron en groter komt overeen met een filterefficiëntie 

www.katia.com

Cop
yri

gh
t ©

 FIL 
KATIA, S

.A.



www.katia.com

van ten minste 92%. Voldoet aan de geldige wetgeving voor stoffen voor medisch gebruik.

Kleurvastheid (optisch bleekmiddel) bij een standaard wasproces dat in een apart rapport omschreven wordt. 
Wasprogramma dat geschikt is voor stoffen die gebruikt worden in de gezondheidszorg. 5 (max. 5).

De testen zijn uitgevoerd volgens de normen UNE-EN ISO-05.

Bestand tegen peeling.

De testen zijn uitgevoerd door simulatie van de zones met de grootste wrijving van de verschillende stoffen die 
geschikt zijn voor gebruik in de gezondheidszorg, maskers, schorten, etc. Resultaat: 5 (max. 5). 

De protocollen van de normen UNE-EN ISO 1122945-2 zijn opgevolgd.

Ademend vermogen: testresultaat

Ca. <43 Pa/cm², volgens de internationale norm UNE-EN14683.

De afwerking van de onderdelen die in aanraking komen met de drager mogen geen randen of uitsteeksels bevatten 
die de dermis zouden kunnen aantasten.

Huidvriendelijkheid: De zones die in aanraking komen met de huid van de drager veroorzaken geen irritatie en hebben 
geen negatieve effecten op de gezondheid.

De testen zijn uitgevoerd onder de volgende omstandigheden:

- Beheerst milieu

- Temperatuur 22ºC

- Relatieve vochtigheidsgraad 40%

Geeft geen pluis af. 

Voldoet aan de vereisten van de norm inzake: 

Bestand tegen het doordringen van micro-organismen – droog.

Bestand tegen het doordringen van micro-organismen – vochtig.

Loskomen van deeltjes. Bestand tegen het doordringen van vloeistoffen.

Test inzake de filtering van bacteriën (BFE) volgens lid 55.2.2 van de norm UNE-EN146833::2019+AC:2019 >93.

De weerstand tegen het binnendringen van vocht en bacteriën voldoet aan de bepalingen van de norm EN-13795.

Eveneens bestand tegen schuren, breuk en spanning volgens de norm EN-13795.

Deze stof is vrij van schadelijke en giftige stoffen. Geeft geen onaangename geuren af. 

Vrij van colofonium.

Bij alle testen is rekening gehouden met de Europese Richtlijn 93/42/EEG betreffende medische hulpmiddelen.

Naar ons beste weten en geweten voldoet de geanalyseerde stof volgens onze criteria aan de specificaties van de 
fabrikant. 

Dit rapport is gebaseerd op de technische analyse die is uitgevoerd op het ingediende monster en het beroepsmatige 
oordeel van ITEL.

De resultaten worden beschouwd als eigendom van de aanvrager en ITEL zal deze niet aan derden bekend maken 
zonder voorafgaande toestemming. 

Na een maand mag ITEL de resultaten gebruiken voor wetenschappelijke of statistische doeleinden.
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ITEL mag in haar rapporten, analyses, resultaten, etc. alle beoordelingen opnemen die zij nodig acht, zelfs indien daar 
niet uitdrukkelijk om verzocht werd.

ITEL stelt zich ter beschikking van de rechtstreekse belanghebbenden in de genoemde kwestie om eventuele twijfels 
die daaruit voortvloeien mondeling of schriftelijk op te helderen of om de concepten die in dit rapport zijn opgenomen 
zonodig uit te breiden.

ITEL houdt een afschrift van het originele rapport dat aan de aanvrager is verstrekt. Dat afschrift is geldig mits geen 
inbreuk wordt gemaakt op de veiligheidskenmerken van het document.

ITEL is volledig aansprakelijk voor dit rapport, doch niet voor een verkeerde uitleg daarvan, in welk geval de 
ondergetekende de strekking en de strikte zin van het rapport nader zal aangeven.

ITEL is niet aansprakelijk voor mogelijk oneigenlijk gebruik van dit rapport.

ITEL is in geen geval aansprakelijk voor verkeerd gebruik van de geteste materialen.

De informatie die in dit stuk is opgenomen mag niet gedeeltelijk worden weergegeven of gepubliceerd zonder 
uitdrukkelijke toestemming van de directie van ITEL. 

Dit technische rapport mag worden gebruikt voor zoveel formaliteiten en acties als van belang zijn.

Aldus opgemaakt voor de passende uitwerkingen.

St. Fruitós de Bages, 20 mei 2020

Certificeringsautoriteit  

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ASESORAMIENTO PARA LA L LIMPIEZA, S.L

C/ Cadí, 27 C/ Moixeró s/n P Pool. Ind. Riu d’Or

08272 Sant Fruitós de Bages (Barcelona)

TEL.: 93 877 41 01 FAX: 93 87777 40 78 

E-mailadres: itel@itelspain.com 

Web: http://www.itelspain.com

Deze certificering is onderworpen aan de voorwaarde dat het bedrijf het systeem aanhoudt volgens de vastgestelde 
regels, waarop ITEL zal toezien.

Valentí Casas 

Voorzitter van ITEL
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