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Drukwerkdeal.nl eerste aanbieder van
mondkapjes met nieuwe NEN-norm
Drukwerkdeal.nl is de eerste aanbieder in Nederland van niet-medische mond- en

neusmaskers die voldoen aan de nieuwe NEN-norm voor “mondkapjes voor

publiek gebruik”. Deze norm is op 15 december jl. gepubliceerd en helpt

consumenten, bedrijven en instanties een keuze te maken voor mondkapjes die

aan specifieke eigenschappen voldoen.

 

Over de NEN-norm

Mondkapjes die voldoen aan de nieuwe NEN-norm voor publiek gebruik, worden onder andere

getest op pasvorm, materiaalgebruik, ademweerstand en de mate waarin het materiaal

microscopisch kleine druppeltjes uit onze ademlucht filtert. Dat laatste is bijzonder belangrijk

omdat die druppeltjes virussen en bacteriën kunnen bevatten en transporteren. Op die manier

worden anderen besmet. De norm voor deze filtratie-efficiëntie is 70%. De filtratie-efficiëntie

van de mondkapjes met NEN-norm die Drukwerkdeal.nl aanbiedt overtreft deze norm en

hebben een waarde van 81,5%

 

Geproduceerd in Nederland

Drukwerkdeal.nl kan de mondkapjes met de nieuwe NEN-norm zo snel na de introductie van

de norm introduceren door een nauwe samenwerking met het Aachen-Maastricht Institute for

Biobased Materials (AMIBM). Omdat het Deventer bedrijf kopers zekerheid wil bieden over de

effectiviteit van zijn mondkapjes, werkt het al langer samen met het AMIBM. Daar is door

onder andere Dr. ir. Richard Ramakers  en Dr. Julia Jansing gewerkt aan nieuwe testmethoden

om onder meer het comfort, de veiligheid en de pasvorm van mondkapjes te meten. Verder

beschikt het AMIBM laboratorium over de nieuwste apparatuur om ademweerstand en filtratie-

efficiëntie te meten.

 

⏲

https://drukwerkdeal.pr.co/
https://www.nen.nl/certificatie-mondkapjes-voor-publiek-gebruik


Het onafhankelijke certificeringsbedrijf KIWA geeft het daadwerkelijke keurmerk af dat

garandeert dat de mondkapjes van Drukwerkdeal.nl voldoen aan de NEN-norm. Dit keurmerk

verwacht Drukwerkdeal.nl begin januari te verkrijgen, volgens algemeen directeur Haico

Meijerink ‘een formaliteit’.

 

Makkelijk kiezen voor kwalitatieve mondkapjes

“Bij Drukwerkdeal.nl helpen we ondernemers succesvol te zijn,” vertelt Meijerink verder. ‘Nu

doen we dat door mondkapjes te maken die genormeerd en getest zijn. Met die norm maken we

het niet alleen consumenten, maar alle instellingen, bedrijven en andere instanties in

Nederland makkelijk: onze mondkapjes zijn gekeurd en voldoen aan alle gestelde eisen’.

 Drukwerkdeal.nl biedt diverse types bedrukte en onbedrukte mondkapjes aan die voldoen aan

de NEN-norm, verkrijgbaar per stuk, maar ook in grotere aantallen en van een budget type tot

en met een premium-fashion model.

 

 

Over de NEN

NEN staat voor de Nederlandse Norm en het is de naam van een samenwerkingsverband van de

Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut en de Stichting Koninklijk Nederlands

Elektrotechnisch Comité. De NEN is een onafhankelijke partij die normen ontwikkelt voor de

kwaliteit en veiligheid van producten, werkwijzen en diensten.

 

 

Over AMIBM

Het onderzoeksinstituut AMIBM, gevestigd op de Brightlands Chemelot Campus in Sittard-

Geleen, is een samenwerking van Universiteit Maastricht, RWTH Aachen University en

Fraunhofer. AMIBM is gericht op het verleggen van grenzen binnen de wereld van biobased

materials. De essentie is om planten en andere organismen te gebruiken als leverancier van

hoogwaardige grondstoffen, zodat deze gebruikt kunnen worden bij onder andere industriële

toepassingen. Daarmee wordt volop bijgedragen aan de transitie naar een circulaire economie.

AMIBM is gespecialiseerd in biobased textiel voor technische en medische toepassingen.

 

 

 

Over Drukwerkdeal.nl



OVER DRUKWERKDEAL

Drukwerkdeal.nl gelooft dat iedere business het verdient om gezien te worden. Daarom werken honderden
professionals in Nederland en België elk dag aan onze missie: het bouwen van het grootste online platform voor
bedrukte producten van Nederland en België.

Drukwerkdeal.nl is gevestigd in Deventer en onderdeel van Cimpress (Nasdaq: CMPR).

Voor vragen of publiciteitsmateriaal: lourens.scholing@drukwerkdeal.nl
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Drukwerkdeal.nl is gevestigd in Deventer en onderdeel van Cimpress (Nasdaq: CMPR).

 

Voor vragen of publiciteitsmateriaal: neem contact op met marketing@drukwerkdeal.nl of bel

met Mariska Mediati Tel.  088 - 88 55 429
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