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▪ Ne ovat henkilönsuojaimia – Niiden
käyttötarkoitus on suojata tuotteen käyttäjää

▪ Standardi EN 149 +A1 ➔ vaatimukset, 
testaus, merkintä

▪ “Hiukkasilta suojaavat suodattavat
puolinaamarit”

▪ Testejä on useita esim. käytännön toimivuus
(kävelytesti, simuloitu työskentelytesti), 
päänauhasto, näkökenttä, sopivuus iholle, 
syttyvyys, hengitysvastus, 
sisäänhengitysilman hiilidioksiidipitoisuus, 
vuoto…

▪ Luokittelu (FFP1, FFP2 & FFP3) perustuu
suojaimen suodatustehokkuuteen ja 
kokonaisvuodon enimmäisarvoon.

Hengityksensuojaimet



Hengityksensuojaimet / krittisimmät
testit

▪ Luokittelu (FFP1, FFP2 & FFP3) perustuu suojaimen
suodatustehokkuuteen ja kokonaisvuodon
enimmäisarvoon.

▪ Vuoto (kokonaisvuototesti) muodostuu kasvo-osan
tiivisteen vuodosta ja suodattimen läpäisystä.

▪ Kokonaisvuoto (50 koetulosta (10 hlöä x 5 harjoitusta)

• Spesifinen testilaitteisto ja menetelma (testikammio
& testihenkilöitä)

▪ Suodattavan materiaalin läpäisy kahdella testiaerosolilla

• Viitaten standardiin EN 13274-7:2019 

• Spesifinen testilaitteisto & testiaerosoli
(natriumkloridi ja parafiiniöljy) 

• Lisäksi lämpökäsittelyt! 



Luokittelu Testiaerosolin enimmäisläpäisy

- Natriumkloriditesti 95 l/min

% max

Testiaerosolin enimmäisläpäisy

- Parafiiniöljytesti 95 l/min

% max

FFP1 20 20

FFP2 6 6

FFP3 1 1

Hengityksensuojaimet / krittisimmät testit



Hengityksensuojaimet / krittisimmät testit

▪ Ulos- ja sisäänhengitysvastus

▪ Maski sovitetaan tiivisti testipäähän

▪ Uloshengitysvastus mitataan jatkuvalla virtauksella (160 l/min) – Hengityssimulaattori ja 
testipää

▪ Sisäänhengitysvastus testataan 30 l/min ja 95 l/min jatkuvalla virtauksella

▪ Suurin sallittu vastus (mbar) seuraavasti

Luokittelu Sisäänhengitys

30l/min

Sisäänhengitys

95 l/min

Uloshengitys

160 l/min

FFP1 0,6 2,1 3,0

FFP2 0,7 2,4 3,0

FFP3 1,0 3,0 3,0



Kirurgiset maskit

▪ Niiden tarkoitus on suojata potilasta hoitavan 

henkilön mahdollisesti aiheuttamilta 

pisaratartunnoilta

▪ Ne luokitellaan lääkinnällisiksi laitteiksi

▪ Standardi EN 14683:2019 + AC:2019

• Painehäviö (Differential pressure) 

• Bacterial Filtration Efficiency (BFE)  

Bakteerisuodatuksen tehokkuus

• Mikrobiologinen puhtaus (Microbial 

cleanliness)

• Splash resistance (vain tyyppi IIR maskeille)



▪ Differential pressure, 

▪ BFE testi,

▪ Splash resistance,

▪ Bakteerinen puhtaus

▪ Omat testilaitteet / menetelmät ja laboratoriotilat (mikrobiologia!?testerit

▪ BFE testi tehdään maskin sisäpuolelta ! 

• Aerosoli ➔ Staphyloccus aureus

Kirurgiset maskit (nenä- ja suusuojaimet) - krittisimmät testit



▪ Painehäviö

▪ Hengitävyys, joka vaikuttaa myös käyttömukavuuteen

▪ Liian alhainen ➔ vaikeampi hengittää, vaikka suodatustehokkuus olisi hyvä

▪ Liian korkea ➔ “blow-by effect”

Kirurgiset maskit (suu- ja nenäsuojukset) - krittisimmät testit



Kirurgiset maskit (suu- ja nenäsuojukset) - krittisimmät testit

Testi Tyyppi I Tyyppi II Tyyppi IIR

BFE,

(%)

≥ 95 ≥ 98 ≥ 98

Painehäviö

(Pa/cm2)

< 40 < 40 < 40

Splash resistance

paine (kPa)

_ _ ≥ 16

Microbial cleanliness

(cfu/g)

≤ 30 ≤ 30 ≤ 30



Kansanmaksit(pestävät maskit)



Kansanmaskit

▪ Kansanmaskien tarkoitus on vähentää 

pisaroiden leviämistä

▪ Ne eivät ole hengityksensuojaimia

▪ Ei saa olla CE-merkkiä

▪ CWA 17553:2020 ohjeet (CEN Workshop 

Agreement)

▪ Community face coverings  - Guide to 

minimum requirements, methods of testing 

and use



Kansanmaskit – krittisimmät testit

▪ Hengitysvastus

▪ Materiaalin läpäisytestit aerosolilla / 

suodatustehokkuus

▪ Suorituskykytestit tehdään myös pesun

jälkeen! (EN ISO 6330)

▪ CWA ohjeiden lisäksi sovelletaan kemiallisia

vaatimuksia tekstiilituotteista (REACH 

asetuksen Liite XVII & mahdolliset muut

rajoitetut aineet)



▪ Hengitysvastus

▪ Menetelmät viitaten standardeihin EN 14683 (kirurgiset maksit) ja EN149 
(hengityskensuojaimet)

Kansanmaskit - krittisimmät testit



▪ Suodatustehokuus

▪ Menetelmät viitaten standardeihin EN 14683 (kirurgiset maksit) ja EN13274-7 
(hengityskensuojaimet)

Kansanmaskit - krittisimmät testit



Maskilaboratorio

▪ SGS Fimko

▪ Hengityskensuojainten testaus

▪ Kirurgisten maskien testaus

▪ Kansanmaskien (pestävät, kerta- ja uudelleenkäyttöön
tarkoitetut) testaus

▪ https://www.sgs.fi/fi-fi/news/2020/08/new-mask-
laboratory-launched-in-finland

https://www.sgs.fi/fi-fi/news/2020/08/new-mask-laboratory-launched-in-finland


Kysymyksiä?
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Thank You

For enquiries, email us at: florent.trilles@sgs.com

For more info, go to:

https://www.sgs.com/en/campaigns/sgs-consumer-
goods-and-retail-services

Stay tuned with our newsletters:

www.sgs.com/safeguards

www.sgs.com/consumercompact

Follow us at: www.sgs.com/linkedinconsumer
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mailto:florent.trilles@sgs.com
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