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Fitbit Sense smartwatch (lunar white/soft
gold rustfrit stål)

Køb nu

Manfrotto Befree
Advanced rejsetripod

Køb nu

Samsung 98" Q950 8K QLED
UHD Smart TV QE98Q950RBT

(2019)

Køb nu

Canon tripod
greb HG-100TBR

Køb nu

Garmin Swim 2
sportswatch (whitestone)

Køb nu

Sony SEL55210 55-210
mm linse (sort)

Køb nu
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Stor test kårer de bedste og de knap så gode
mundbind
Der er stor forskel på kvaliteten af mundbind, viser en laboratorie- og brugstest, hvor Forbrugerrådet Tænk har
undersøgt 10 stofmundbind og 5 engangsmundbind.

Der bliver solgt masser af mundbind, men de er ikke allesammen lige gode, viser en test. Foto: Forbrugerrådet Tænk
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Der bliver solgt mundbind som aldrig før, men det er langtfra ligegyldigt, hvilket
mundbind man vælger, hvis man vil give sig selv og sine medmennesker den
bedste beskyttelse mod coronavirus.

Nogle vælger den lyseblå engangsmodel, som man smider væk efter brug. Andre
går efter de mere smarte modeller af stof, som kan vaskes og bruges igen og igen.
Men hvad skal man egentlig gå efter, hvis man gerne vil have et mundbind, der
beskytter og passer bedst muligt?

Det spørgsmål giver Forbrugerrådet Tænk svar på i en stor test, som viser, at der
ikke er sammenhæng mellem pris og kvalitet på stofmundbind, og at man skal
vælge et engangsmundbind, hvis man ønsker høj beskyttelse.

Forbrugerrådet Tænk har testet 10 stofmundbind og 5 CE-mærkede
engangsmundbind af typerne I, II og IIR.

Laboratorietesten er lavet ud fra en europæisk vejledning for ansigtsmasker af
stof, der anbefaler, at et stofmundbind har en filtreringsevne på mindst 70 pct. for
partikler på 3 mikrometer. Vejrtrækningsmodstanden må ikke være højere end 2,4
mBar.

Engangsmundbindene er testet fra ny, mens stofmundbindene er testet fra ny og
efter 10 vaske ved 60 grader og lufttørring.

Mundbindene er efter første vask afprøvet af fire brugere – to kvinder og to mænd,
som har vurderet materialekvalitet, pasform, vejrtrækning og komfort.

Pasformen giver problemer for flere af stofmundbindene i testen, ligesom der også
er forskelle på evnen til at filtrere partikler og vejrtrækningsmodstanden.

Og vinderen er ...

Testen viser, at engangsmundbindene beskytter mod 98-99 pct. af de små
partikler. Det bedst filtrerende stofmundbind nåede også 98 pct., men det havde
en alt for høj vejrtrækningsmodstand. Med åndbarheden i orden forhindrede de
bedste mundbind af stof kun godt 70 pct. af partiklerne i at passere. De dårligste i
testen var nede på ca. 40 pct.

I testen indgik stofmundbind fra Adidas, Chantelle, Falke, Health Nordic, Levi’s,
Topmask, Wolford, Urban Classic og YM Eyewear. Af dem var der tre
stofmundbind, der klarede sig pænt i alle testens parametre og både gav
beskyttelse og tilpas mulighed for at trække vejret.

Vinderen i testen bærer navnet Chantelle face mask soft 02. Filtreringsevnen er
efter første vask på 73 pct. for små partikler og 89 pct. for større partikler, hvilket
er pænt. Mundbindet er syet, så det kan tilpasses flere ansigtsstørrelser, og
elastikkerne kan tilpasses i længden. Prisen er 50 kr., hvilket hverken er blandt de
dyreste eller billigste stofmundbind i testen.

To stofmundbind af mærket Chantelle er bedst i testen. Foto: Forbrugerrådet Tænk

Det næstbedste stofmundbind er købt samme sted og hedder Chantelle face mask
soft 01. Det minder om vinderen, men har ikke næseklemme og koster blot 36 kr.,
hvis man køber en pakke med 5 styk.

På tredjepladsen kommer Wolford Classic Care Mask, der har en filtreringsevne
efter første vask på 71 pct. for små partikler og 87 pct. for større partikler. Det
koster 160 kr. og er testens dyreste.

Mundbindet fra Adidas var det mest populære blandt brugerne, men havde den
dårligste filtreringsevne. YM Eyewear kom også mindre godt ud af testen.
Problemet var bl.a., at lagene efter en enkelt vask begyndte at gå fra hinanden, og
efter 10 vaske var materialet væsentligt beskadiget.

Famler i blinde

Christel S. Kirkeby, projektleder i Forbrugerrådet Tænk, siger, at for mange
stofmundbind er for små, ikke sidder tæt nok på ansigtet eller har for lav
beskyttelse.

Hun efterlyser en standard for stofmundbind, som kan sikre, at stofmundbindene
har en god kvalitet.

»Der skal også være fokus på pasform og størrelsesvejledning, så forbrugerne ikke
skal famle i blinde og købe mundbind, de ikke kan bruge, særligt når det ofte er
umuligt at bytte dem, når man først har prøvet dem,« siger Christel S. Kirkeby.

Mundbind og masker skal bruges som nålestik mod
corona
FOR ABONNENTER

Hun peger på, at der i øjeblikket bliver solgt rigtig mange stofmundbind, uden at
der er krav til kvaliteten.

»Helt overordnet er det noget rod. Størrelserne kan være helt åndssvage, og
pasformen er ikke altid lige god. Problemet er jo, at man ikke kan prøve dem,
inden man køber dem. Så når man står i butikken, ved man ikke, hvad man får
med hjem,« siger Christel S. Kirkeby.

Samme pointe har hygiejnesygeplejerske Mie Andersen fra Statens Serum Institut.
Hvis man vælger et CE-mærket engangsmundbind uanset typen, er man sikker på,
at der er en filtreringsgrad på mindst 95 pct., men eftersom der ikke findes
tilsvarende standarder for stofmundbind, kan man ikke være sikker på effekten.

»Men et stofmundbind er bedre end ingenting, for når du sætter noget op for næse
og mund, udgør det en vis barriere, og det vil sige, at man alt andet lige nedsætter
risikoen for smittespredning,« siger hun.

Både når det gælder engangsmundbind og stofmundbind, er det ifølge Mie
Andersen vigtigt, at man bærer og håndterer det korrekt – ellers risiker man at
gøre mere skade end gavn.

»Covid-19 smitter gennem øjne, næse og mund, og hvis man bærer en maske, som
er potentielt forurenet, og derefter rører ved den med fingrene, hænger masken
under hagen eller sætter den op i panden, så er der altså en potentiel risiko for, at
masken faktisk spreder smitte i stedet for at beskytte,« siger Mia Andersen, som
også understreger, at engangsmasker kun skal bruges én gang og bør skiftes, hvis
den er våd eller forurenet.

Der findes ingen samlede salgstal for mundbind, men alene i Coops butikker
sælger man 1 mio. engangsmundbind om ugen, mens Matas sælger ca. 30.000 om
dagen. Du kan læse hele testen her.

Christel S. Kirkeby, projektleder, Forbrugerrådet Tænk

Helt overordnet er det noget rod. Størrelserne
kan være helt åndssvage, og pasformen er ikke
altid lige god.
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Mindst én mio. brevstemmer i USA kan gå tabt: »Jeg er bekymret for
et ideologisk blodbad«
Corona-pandemien kan få mange flere end normalt til at brevstemme ved det amerikanske valg.
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falder fra: Kærligheden til
Demokraterne er rustet op i
Jernbæltet
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på sociale medier - minister
ser sexisme
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værnepligtig med kniv i
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sig: Trumps
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Når vinen bliver
orange: Hipstervin
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»Det er jo ikke
Liverpool, der har
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4 Mindst én mio. brevstemmer i USA
kan gå tabt: »Jeg er bekymret for et
ideologisk blodbad«

5 Hun er »fuldstændig færdig« og
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teknologieventyr
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5 Lars Rasmussen langer ud efter
Ambu-exit: »Det er helt sikkert folk,
der har shortet aktien« 
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