
НЕ ВСИЧКИ МАСКИ 
СА ЕДНАКВИ
ВСИЧКО, КОЕТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ, КОГАТО 

КУПУВАТЕ ТРИСЛОЙНИ МАСКИ



ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО Е ПОЛЕЗНА ПРИ КУПУВАНЕТО 
НА ТРИСЛОЙНИ МАСКИ И КАК ДА РАЗПОЗНАЕТЕ И 

ИЗБЕРЕТЕ КАЧЕСТВЕНИ ТАКИВА.

ВИНАГИ ЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ИНФОРМАЦИЯТА НА 
ОПАКОВКАТА!



BFE И PFE НЕ СА ЕДНО И СЪЩО

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА BFE?
BFE е абревиатура за ефикасност на бактериалната
филтрация (Bacterial Filtration Efficiency) и показва степента на
устойчивост на материала към бактериално проникване.
Резултатът се измерва в проценти, като по-високият процент
означава по-добра ефикасност. За целта на тестването се
използват частици с размер 2.5 μм (микрона).

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА PFE?
PFE е абревиатура за ефикасност на филтрация на частиците
(Particle Filtration Efficiency). Тестът измерва ефикасността на
маската при филтрация на неорганични частици с размер от
0.1 до 1 μм (микрон).



Маските с BFE 95% не предоставят същото ниво на
защита като маските с PFE 95%.

Маската с PFE 95% е много по-ефикасна за
филтриране на малки частици. При тези маски
ефикасността на бактериалната филтрация е
≥99%. На изображенията можете да видите
резултатите от тестовете на нашите маски.

С всеки процент на понижение на ефикасността
на бактериалната филтрация, ефикасността на
филтрация на частиците драстично намалява.
Маски с BFE 95% или по-малко предоставят по-
ниско ниво на филтрация на частиците, понякога
достигащо до под 50%.



ЗРЪНЦЕ СОЛ 60 µm

ЧОВЕШКИ КОСЪМ 50 – 180 µm
(за сравнение)

ПЯСЪК 90 µm

ЛЕВКОЦИТ 25 µm

ЗИКА ВИРУС 0.045µm

ПОЛЕН 15 µm

ЧАСТИЦА ПРАХ <10 µm

РЕСПИРАТОРНИ КАПКИ 5-10 µm

ЕРИТРОЦИТ 7-8 µm

БАКТЕРИОФАГ T4 0.225µm
КОРОНА ВИРУС 0.1-0.5 µm

Граница на видимост на 
човешкото око (10-40µm)

Респираторните капки могат да 
съдържат по-малки частици като 
например прах или корона вирус. 

РАЗМЕР 04-0.7 µm

БАКТЕРИЯ 1 -3  µm

ЧАСТИЦА ПРАХ 2-5 µm

СРАВНИТЕЛЕН РАЗМЕР НА 
ЧАСТИЦИТЕ
Частицата трябва да бъде 10 микрона или
по-малка, за да може да премине през
респираторния тракт.

Вижте колко малки са всъщност и как
изглеждат някои частици в сравнение.



Трислойната маска е сандвич от два външни
полипропиленови слоя (spunbound) с
полимерен слой по средата (melt-blown).
И двата материала са ново поколение
полипропиленови материали. Разликата
между тях е в обработката. Spunbound
материалът не притежава характеристиките на
melt-blown материала и е значително по-евтин.

Melt-blown материалът прави трислойната
маска ефективна по отношение на
филтрацията и защитата срещу вируси и
бактериални частици. Те остават на
повърхността, заради електростатичния заряд и
по този начин се ограничава по-нататъшното
им разпространение.



Melt-blown материалът има чудесни свойства в допълнение към филтрацията:
дишащ, гъвкав, супер лек, незапалим, лесно разградим, нетоксичен и подходящ за
рециклиране.

На пазара има маски, които вместо melt-blown филтър използват друг вид материал,
най-често spunbound, което се отразява на цената, но не предоставя адекватна
защита. Вижте по-долу как да разпознавате качеството и да сте сигурни, че купувате
правилното средство за защита.

1. Тест на допир

За да извършите този тест, трябва да
разрежете маската на две. При маските с
melt-blown слой, той е почти залепен за
първия слой на маската, вследствие на
заряда.



2. Електростатичен заряд

Meltblown влакната са заредени, за да се
запълнят структурните празнини на
материала. Благодарение на тази
характеристика се абсорбират и задържат
вирусните и бактериалните частици и се
предотвратява тяхното разпространение.
Можете да проверите това свойство като
задържите материала до лист хартия. Ако
материалът наистина е melt-blown, той ще
се задържи на хартията.



3. Запалимост

Опитайте да запалите средния слой на
маската. Melt-blown материалът не гори, а
се топи и не отделя дим.

При определени видове маски средният
слой е изработен от материал, който
представлява смес от хартия и пластмаса и
съответно гори и пуши.



4. Тест за водоустойчивост

Напълнете маската с малко вода от
вътрешната й страна. Качествената
маска ще задържи водата, за
разлика от други маски.

Причината да се носи маска е да
се предотврати разпространението
на заболяванията по въздушно-
капков път, така че е важно маската
да е водоустойчива.



5. Тест с гасене на пламък

Melt-blown материалът помага да се
филтрират газове и течности, поради
което е трудно да издухате пламък,
докато сте с маска.

Това е съвсем лесно с
нискокачествени маски, поради
липсата на среден защитен слой.



6. Метална пластина

Металната пластина е друг елемент,
който не е видим, така че е удобно да
се манипулира нейното качество.

Качествената маска има метална
пластина или такава от комбинация от
метал и пластмаса, за да може да се
адаптира към различни структури на
лицето и носа. При някои маски
пластината е пластмасова и не съвсем
гъвкава, а в някои случаи маските
изобщо нямат такава.



Значението на качествената маска не бива да се подценява. Важно е да знаете какво купувате, 
какво носите и колко сте защитени.

Решението е Ваше!
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