
SAF GÜMÜŞ 

KUMAŞLI 

AĞIZ MASKESİ



Maskemiz; iç katmanında kullanılan

%99,99 oranındaki SAF GÜMÜŞ’lü

Oeko-Tex Standard-100 sertifikalı

kumaşımız ve diğer özel tasarımlı

katmanlarımız sayesinde, sizleri ve

ailenizin tüm bireylerini mikrop ve

bakterilerden korur.



Uluslararası standartlara uygunluğu

akredite testlerle ve sertifikalarla

kanıtlanmış olan %99,99 oranındaki

SAF GÜMÜŞ kumaşlı maskemiz,

tasarımındaki özel burun aparatı

ile yüzünüzü tamamen kapatarak

üst taraftan olabilecek hava girişini

minimize eder.



Kulaklık kısmının ayarlanabilir oluşu sayesinde, her yüz şekli için rahat ve konforlu bir

kullanım sağlar. Ayrıca yüzünüze göre yapacağınız ayarlamalar ile maskemizin yan

taraflarından da hava girişini engeller.



Kumaşımız yıkanabilir oluşunun yanı sıra SAF

GÜMÜŞ’ün Antibakteriyel özelliği sayesinde,

yüzünüze değen katmanı sürekli olarak kendini

temizler ve cildinizi de yeniler. Böylece

MASKNE problemine de sebep olmaz!

Maskemizde insan sağlığına zararlı olan nano

ürünlerine kesinlikle yer verilmemiştir.

%99,99 oranında SAF GÜMÜŞ’lü kumaşımız

Oeko-Tex Standard-100 sertifikasına da

sahiptir…



Maskne Nedir?

Maske + akne = Maskne demektir…

Gün içerisinde maske ile cildiniz arasında oluşan sürtünme, nem

ve ısı oluşumu cildinizdeki gözeneklerin tıkanmasına neden olur.

Böylece cildiniz üzerindeki bakteri sayısında bir artış meydana

gelerek, sivilce ve akne gibi istenmeyen oluşumlar ortaya çıkar.

Çaresi ise çok basittir; içerisinde %99,99 oranındaki Saf

Gümüş’lü kumaşın kullanıldığı Silverion Ağız Maskelerimiz,

Antibakteriyel özelliği sayesinde bakteri oluşumunun da önüne

geçer ve MASKNE’ye karşı da sizleri korur!



1. Dış Örme Kumaşın Baskısında Kullanılan Boyaların Oeko-tex Eco Passport Sertifikası

2. Saf Gümüş Tuell Kumaşın Teknik Bilgi Formu ve Oeko-tex Standard 100 Sertifikası

3. Saf Gümüş Tuell Kumaşın Antibakteriyel Aktivite Tayin Test Sonuçları

4. Saf Gümüş Kumaşlı Maske Katmanlarının Antifungal Aktivite Tayin Test Sonuçları

5. Saf Gümüş Kumaşlı Maske Katmanlarının Bakteri Filtrasyon Testi (TSE K599)

6. Saf Gümüş Kumaşlı Maske Katmanlarının Mikrobiyal Temizlik Testi (TSE K599)

7. Saf Gümüş Kumaşlı Maske Katmanlarının Basınç Farkı (Nefes Alabilirlik) Testi (TSE K599)



ECO PASSPORT by OEKO-TEX ® 

Tekstil kimyasalları, renklendiriciler ve

yardımcıları için kapsamlı bir onay ve

sertifikalandırma sistemidir. 

ECO PASSPORT by OEKO-TEX ® 

Tekstil kimyasalı tedarikçilerinin ürünlerinin

sürdürülebilir bir tekstil üretiminde

kullanılabilirliğini kanıtladığı bir mekanizmadır.



Bu standart, insan ekolojisi açısından şüpheli zararlı

maddelerin analizlerini içermekte ve uluslararası tescilli

sınır değerler öngörmektedir.

Bir tekstil ürününün, standartta belirtilen şartları yerine

getirmesi durumunda başvuru sahibine “Confindence in

textiles passed for harmful substances according to Oeko-tex

Standart 100” (Tekstillerde Güven Öko-tex 100 Standardına

göre zararlı madde içermez) yazısı bulunan etiketi her

alanda kullanma hakkı vermektedir.

Oeko-Tex Standard 100 etiketi uluslararası güvenilirliği

ifade eden bir ekolojik kalitedir.











 Maske katmanlarımız; EKOTEKS’in 2020 yılı Haziran ayından sonra

uluslararası geçerliliğe sahip olarak yapmaya başladığı, akredite testlerce 

onaylandığından, bu özelliği ile rakiplerinin önüne geçmektedir.

 Ürünümüzün filtreleri standartlara uygun, üç farklı teknik tasarıma sahip 

kumaş katmanından üretilmiş olup %100’e yakın bir koruma  sağlar. 

 Özel tasarımı sayesinde, burun çevrenizi tamamen kapatır ve  ayarlanabilir 

oluşuyla da yüzünüze tam olarak oturmaktadır.

 Maske içerisinde kullandığımız %99,99 oranındaki SAF GÜMÜŞ’lü TUELL 

kumaşımız; Oeko-Tex Standard 100 sertifikalı olmasının yanı sıra, kendi 

kendini  temizleme özelliğine de sahiptir. 

 Maskemiz yıkanabilme özelliği sayesinde ÇEVRE DOSTU olmasının yanı 

sıra, bütçenize de önemli ölçüde katkı sağlamaktadır.

 SAF GÜMÜŞ’ün Antibakteriyel özelliği sayesinde, herhangi bir alerji 

sorununa veya MASKNE problemine de sebep olmamaktadır.

 İnsan sağlığı için tehlikeli olan nano ürünlerine ise maskemizde kesinlikle 

yer verilmemiştir.



SAF GÜMÜŞ kumaşımızın etkinliği gümüş iyonu salınımı ile gerçekleşmektedir. Nemli veya ıslak ortamlarda

kumaşımızın gümüş iyonu salınım gücü iki katına kadar çıkabilmektedir. Terleme veya sülfür nedeniyle SAF

GÜMÜŞ’lü kumaşımızda renk değişimleri olsa da etkinliği kesinlikle kaybolmamaktadır. Bu ürün yaşam

kalitenizi artırmak için tasarlanmış olup, kesinlikle MEDİKAL değildir.

Bakım Talimatları;

• Sadece el ile ve yumuşak hareketlerle yıkayınız.

• Yıkama esnasında granül veya beyaz sabun kullanınız.

• Kesinlikle ağartıcı veya ağartıcı içeren deterjanlar kullanmayınız.

• Ağartıcılar SAF GÜMÜŞ‘ün özelliğini ortadan kaldıracaktır. 

• SAF GÜMÜŞ’lü kumaşımızı kesinlikle ütülemeyiniz.

• Kuru temizleme yapmayın, sererek kurutunuz.

Üç Katmanlı Ağız Maskemizin Kumaş Kompozisyonu;

Dış Katman %100 Polyester Özel Tasarımlı Örme Kumaş

Ara Katman %100 Polyester Dokuma Kumaş

İç Katman %100 (%99,99 Saf Gümüş Kaplı) Poliamid Tuell Kumaş





www.facebook.com/SilverionWorld

www.linkedin.com/company/silverionworld

www.instagram.com/SilverionWorld

Youtube Animasyon Videosu

https://www.youtube.com/watch?v=1J2c3hlTPwM

http://www.facebook.com/SilverionWorld
http://www.linkedin.com/company/silverionworld
http://www.instagram.com/SilverionWorld
https://www.youtube.com/watch?v=1J2c3hlTPwM&ab_channel=SilverionWorld
https://www.youtube.com/watch?v=1J2c3hlTPwM&ab_channel=SilverionWorld
https://www.youtube.com/watch?v=1J2c3hlTPwM&ab_channel=SilverionWorld


Teşekkür ederiz…


