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-guma odzie¿owa 2x43cm
-tasiemka 1x40cm
-blaszka 1/9cm 
-w³óknina filtruj¹ca 
  lub gaza ja³owa 9/16cm
-len 26/40cm



Maseczka powinna byc wykonana z naturalnego lnu. Len jest jedyn¹ aseptyczn¹ tkanin¹, która nie kurczy siê
w wysokich temperaturach. Aseptycznoœæ lnu polega na tym, ¿e nie rozwijaj¹ siê w nim ¿adne drobnoustroje 
ani grzyby (pleœnie). Jednak nie oznacza to, ¿e w nim gin¹. Maseczkê trzeba co jakiœ czas praæ 
w temperaturze pow. 40°C. Jeœli maseczka nie jest brudna-wystarczy zanurzyæ j¹ na chwilê w gor¹cej wodzie. 
Jednak takie efekty da jedynie zastosowanie naturalnego lnu. Jest on trudno dostêpny. W sprzeda¿y jest len, 
utkany z przêdzy, pochodz¹cej z azjatyckich plantacji. Niestety w procesie obróbki przêdzy, a potem w produkcji
samej tkaniny s¹ tam u¿ywane formaldehydy i inne œrodki chemiczne, które powoduj¹, ¿e len (jest co prawda
piêkny, g³adki i miêkki lecz) traci swoje podstawowe walory - trwa³oœæ i aseptycznoœæ. Nie da siê “na oko” odró¿niæ
ekologicznego lnu od tego “innego”. Na pewno odró¿nia go cena. Zazwyczaj cena lnu w sklepach waha siê 
w okolicach 30-60z³ za metr. Na dodatek najczêœciej jest to len, po³¹czony z bawe³n¹ (trzeba uwa¿nie czytaæ metkê).
Taki len nie nadaje siê na maseczkê. Ekologiczny len jest o wiele dro¿szy. Nie ma górnej granicy. Len utkany 
w rzemieœlniczych, przydomowych warsztatach potrafi kosztowaæ nawet 500z³ za metr. 
Wedle mojej wiedzy - ekologiczny len mo¿na dostaæ w ¯yrardowie. Jest tam Muzeum Lniarstwa, 
które (w ramach dzia³alnoœci dydaktycznej) produkuje niewielkie iloœci lnu. Podobno mo¿na go tam kupiæ.
Jeœli tak - to naprawdê warto. Nie tylko na maseczki...
Naturalny, czysty len powinniœmy znaleŸæ u siebie w domu. Bêd¹ to stare przeœcierad³a, œciereczki i koszule
naszych rodziców i dziadków. Len poznamy po tym, ¿e jest bardzo mocny. Nie da siê go rozerwaæ rêkami i trudno
go ci¹æ no¿yczkami. Poza tym, ³atwo siê mnie i trudno go potem rozprostowaæ. Ostatecznym testem bêdzie 
wyprasowanie go ¿elazkiem, ustawionym na “len” (ok. 10  
Je¿eli nasz kawa³ek tkaniny przejdzie bez szwanku te katusze - jest naturalnym, czystym lnem i mo¿emy 
z niego uszyæ aseptyczn¹ maseczkê. 
Do szycia nie nale¿y u¿ywaæ nici z tworzyw sztucznych (np. stilonu) bo mog¹ siê kurczyæ, rozci¹gaæ lub pêkaæ
w podwy¿szonych temperaturach. Najlepsze by³yby nici lniane ale bardzo trudno je dostaæ. 
W wersji do szycia maszynowego - praktycznie nie wystêpuj¹ w normalnym obrocie handlowym. 
Maseczkê mo¿na uszyæ przy u¿yciu nici bawe³nianych. S¹ dostêpne i tanie. Mo¿na samodzielnie sprawdziæ
z jakimi niæmi mamy do czynienia. Nale¿y przypaliæ koniec nitki. Je¿eli topi siê i pali wydzielaj¹c charakterystyczny
zapach palonego plastiku - nici nie nale¿y stosowaæ do szycia maseczki. Jeœli nitka spala siê zamieniaj¹c siê
w popió³ i wydziela zapach trochê podobny do zapachu pal¹cej siê œwiecy - jest to bawe³na i mo¿na ni¹ szyæ
nasz¹ maseczkê.
Blaszkê do kszta³towania górnej czêœci maseczki mo¿na wyci¹æ z puszek po napojach.
Puszki te s¹ cienkie i mo¿na je ci¹æ no¿yczkami. W zale¿noœci od rodzaju (gruboœci) puszki, do maseczki trzeba
u¿yæ 4-5 blaszek, u³o¿onych jedna na drugiej. Nale¿y to dobraæ eksperymentalnie. Finalnie powinniœmy uzyskaæ
pakiet, który doœæ ³atwo trwale formowaæ. Nie nale¿y stosowaæ blachy z puszek innych, ni¿ te po napojach. 
Inne puszki (np. po konserwach miêsnych) mog¹ byæ stalowe, a w naszej maseczce nie mo¿emy stosowaæ materia³ów, 
które koroduj¹. Puszki po napojach s¹ aluminiowe. Aluminium co prawda ulega korozji (utlenia siê) ale jest to proces 
znacznie powolniejszy, ni¿ w przypadku stali i spokojnie mo¿e nam pos³u¿yæ do naszej maseczki. Najlepsza by³aby
blaszka ze stali nierdzewna kwasoodpornej ale takiej na pewno w domu nie znajdziemy... 
Wk³ady maseczki nale¿y wymieniaæ po ok. 4-6 godzinach u¿ywania. S¹ jednorazowe. Po u¿yciu trzeba je wyrzuciæ.
Najlepiej spe³nia swoj¹ rolê wk³ad z w³ókniny filtruj¹cej. Powinna byæ dostêpna w hurtowniach medycznych. 
Mo¿na j¹ zast¹piæ zwyk³¹, kupion¹ w aptece gaz¹. 
W ostatecznoœci sama maseczka (bez wk³adu) równie¿ spe³ni zadanie. Trzeba tylko j¹ czêsto praæ. 
Na pewno bêdzie to lepsze od owijania twarzy szalikiem lub oddychania przez przeciêty biustonosz  
jak doradzaj¹ niektórzy ludzie...
Uwagi ogólne:
Pamiêtajmy, ¿e  maseczka higieniczna jedynie w znikomy sposób chroni przed koronawirusem osobê, 
która j¹ nosi. Maseczka przede wszystkim chroni otoczenie, przed wydychanymi przez osobê zara¿on¹ 
drobnoustrojami.
Maseczka znacz¹co zapobiega rozprzestrzenianiu siê wirusa!
Nie wiemy, czy nie jesteœmy zara¿eni. Choroba mo¿e przebiegaæ w sposób bezobjawowy, 
a osoba chora przez ca³y czas mo¿e zaraziæ innych.
Ka¿dy odpowiedzialny cz³owiek powinien zak³adaæ maseczkê gdy przebywa w przestrzeniach zamkniêtych 
(sklepy, œrodki komunikacji  itp..), w których s¹ (lub przed chwil¹ by³y) inne osoby.
Na zewn¹trz nie ma potrzeby zak³adania maseczki.
Nieumiejêtne obchodzenie siê z maseczk¹ mo¿e doprowadziæ do zara¿enia!
Pamiêtaj, ¿e drobnoustroje z otoczenia gromadz¹ siê na ca³ej powierzchni maseczki. 
Zawsze dezynfekuj (myj) rêce po kontakcie z u¿ywan¹ maseczk¹ i wk³adem.

Wiêcej o tym jak uszyæ i u¿ywaæ maseczkê:
https://www.youtube.com/watch?v=MNvjp0pUW10
https://youtu.be/l7IGADz9nro

0°C). Nie powinien siê odbarwiaæ (paliæ) ani kurczyæ. 
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