Certificering voor keurmerk Mondkapjes voor publiek gebruik NENspec 1-2

Vanaf 15 december 2020 is het mogelijk om certificering aan te vragen voor het NEN keurmerk, gebaseerd op NEN-spec
1-2, voor openbaar te gebruiken mondkapjes.
Door zichtbaar te voldoen aan de eisen van deze nieuwe norm kunnen producenten, importeurs, winkelketens en grootzakelijke
inkopers onderscheidende kwaliteit bieden, te midden van het grote aanbod in de markt. Kiwa is een van de eerste
certificeringsinstanties die conform het nieuwe certificeringsschema certificering kan verzorgen.

Duidelijkheid voor de consument
Sinds 1 december 2020 is het dragen van een mondmondmasker verplicht in alle publieke binnenruimtes. Het publieke mondkapjes
is een nieuw consumentenproduct dat al vóór de verplichtstelling volop werd aangeboden. Doordat er hiervoor nog geen
kwaliteitsnorm was, kwamen dergelijke mondkapjes in de meest uiteenlopende kwaliteiten op de markt. Met een mondkapje met het
NEN keurmerk kunnen consumenten erop vertrouwen dat een product voldoet aan gecontroleerde kwaliteitseisen.
Meer informatie over het testen van medische mondmaskers is te vinden op de pagina EN 14683.

NEN-spec 1-2
In NEN-spec 1-2 wordt omschreven aan welke eisen mondkapjes voor publiek gebruik moeten voldoen. Een effectief
certificatieschema zorgt ervoor dat alle certificerende instellingen en laboratoria deze eisen op dezelfde manier testen. Een
belangrijke eis is daarbij toegang tot de productiefaciliteiten en zelfstandig monsters kunnen nemen. Nadat mogelijke minpunten
aangepast zijn en vastgesteld is dat aan de eisen voldaan wordt, zal een certificaat worden uitgereikt en mogen producenten de
mondkapjes van het NEN-keurmerk voorzien.
Tot de kwaliteitscontroles behoren onder andere een ademweerstandtest, een paneltest voor draagcomfort, een brandbaarheidstest
en het beoordelen van chemicaliën rapportages en bacteriële filter-efficiency.
Face mask testing
Nederland
NL.Facemasktesting@kiwa.com
+31 (0)88 - 998 32 57

www.kiwa.com/nl/nl/service/certificering-voor-keurmerk-mondkapjes-voor-publiek-gebruik-nen-spec-1-2/pdf/

16.08.2022

Brede expertise uit de markt
Het schema is opgesteld door experts uit bedrijven en instellingen verspreid over de gehele waardeketen. Aan het schema hebben
meegewerkt: Textiel-brancheorganisatie Modint, Maastricht University/Aachen-Maastricht Institute for Biobased Materials, Kiwa
Nederland B.V., Chargeurs PCC, ISKO Vital, Little Concepts, Précon Group, Telecom Lifestyle Fashion B.V./Airpop en Toppoint.
Samen zijn deze experts er in geslaagd om in korte tijd een werkbaar certificatieschema te publiceren. Kiwa Nederland B.V. is als
enige certificatie-instelling bij de totstandkoming van het schema betrokken geweest.

Meer informatie
Wilt u meer weten over Kiwa certificering voor keurmerk Mondkapjes voor publiek gebruik (NEN-spec 1-2)? Neem direct contact op
via +31 (0)88-9983257 of het contactformulier.
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