
DISCLAIMER - Dit (gezichtsbeschermings)masker is bedoeld als een aanvullende bescherming, NIET als vervanger voor persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondkapjes 
en/of veiligheidsbrillen. Dit product is niet getest of gecertificeerd en valt niet onder (veiligheid) standaarden.
Het gebruik van alleen een gezichtsscherm biedt waarschijnlijk onvoldoende bescherming voor ogen, gezicht en slijmvliezen tegen besmetting door lichaamsvloeistoffen. 
Gezichtsmaskers zijn niet bedoeld als primaire ademhalingsbescherming aangezien aerosolen achter het scherm terecht kunnen komen. Daarom is het aan te bevelen in die 
situaties waar een gezichtsscherm wordt gebruikt voor bescherming tegen spetters of grotere hoeveelheid vloeistoffen, additioneel een (medisch/chirurgisch/N95 FFR etc) 
masker te gebruiken tezamen met een veiligheidsbril.
Door het aanschaffen/verkrijgen van ons product, erkent u en gaat u er mee akkoord dat dit product niet gecertificeerd is als zijnde een medisch hulpmiddel. De keuze van ons 
product voor welk gebruik ook, is de enige en exclusieve verantwoordelijkheid van de klant (gebruiker) en Wavin zal in geen enkel geval enige verantwoordelijkheid dragen 
voor, nog enige aansprakelijkheid hebben voor een bepaald gebruik of toepassing van dit product door de klant (gebruiker) zonder een dergelijke specifieke en uitdrukkelijke 
schriftelijke contractuele overeenkomst anderszins. Wavin geeft geen verklaring, belofte, uitdrukkelijke garantie of impliciete garantie met betrekking tot de geschiktheid van 
deze materialen voor medisch gebruik.
In geen geval zal Wavin verantwoordelijk zijn voor enig persoonlijk letsel, verlies van gebruik, winstderving, bedrijfsonderbreking of enige indirecte, speciaal, incidentele, 
punitieve of gevolgschade van welke aard dan ook (inclusief winstderving), ongeacht de vorm van de actie, hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte 
productaansprakelijkheid of anderszins, zelfs als Wavin is geïnformeerd of had moeten weten van de mogelijkheid van dergelijke schade. In geen geval zal de aansprakelijkheid 
van Wavin jegens u voor enige claim, hetzij in contract onrechtmatige daad of enige andere aansprakelijkheidstheorie, de waarde van het product overschrijden.
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De kwaliteit van de materialen kan verslechteren door desinfectie of schoonmaak. Het wordt daarom aanbevolen 
na desinfectie of schoonmaak de kwaliteit van het materiaal te controleren en indien nodig te vervangen.

Desinfectie- en Schoonmaak Opties

Speciale dank aan onze partners die zonder winstoogmerk elk hun eigen, speciale bijdrage hebben geleverd.


