
Eagle Filters on käynnistänyt FFP2- ja FFP3-läpäisytason
hengityssuojainten massatuotannon Kotkassa 
Loudspring Oyj tiedotti 29. huhtikuuta 2020, tytäryhtiönsä Eagle Filters Oy:n aloittavan FFP2- ja FFP3-
tason hengityssuojainten valmistuksen Suomessa ja 5. kesäkuuta, että Eagle Filters aloittaa myös oman
hengityssuojaimiin käytettävän “Meltblown” materiaalin tuotannon.

Hengityssuojainten massatuotanto on käynnistetty Eagle Filtersin tuotantolaitoksella Kotkassa. Eagle
Filtersin tuotevalikoima kattaa hengistyssuojaimet joiden läpäisy täyttää sekä FFP2- että FFP3-tason
vaatimukset, sekä venttiilillä että ilman. Ensivaiheessa keskitytään FFP3- läpäisytason hengityssuojainten
tuotantoon, joilla on markkinoilla tällä hetkellä suurin kysyntä.

Ensimmäisessä vaiheessa tavoitekapasiteetti on 30 000 hengityssuojainta päivässä ja Eagle Filters
harkitsee tuotantokapasiteetin merkittävää lisäämistä.

Eagle Filter hengityssuojaimet ovat läpäisseet vaativat FFP3-läpäisytason testit VTT:llä ja ne ovat COVID-
19-sertifioitavana, joka odotetaan saatavan muutamassa viikossa. COVID-19 -sertifiointi mahdollistaa
hengityssuojainten käytön terveydenhuollossa. Eagle Filters hakee hengityssuojaimilleen myös CE-
merkintää mutta arvioi, että sen hankkiminen vie kauemmin kuin COVID-19 -sertifikaatti.

Meltblown materiaalin tuotannon odotetaan alkavan lähiviikkojen aikana.

Toimitusjohtaja, Juha Kariluoto, Eagle Filters: “FFP2- ja FFP3-läpäisytason hengityssuojaimet ovat erittäin
vaativia tuotteita ja olen tyytyväinen oman tuotantomme suhteellisen sujuvaan käynnistymiseen. Jatkamme
tuoteominaisuuksien kehittämistä ja oma Meltblown materiaali sekä testauskapasiteettimme antaa meille
erinomaisen mahdollisuuden kilpailla maailmanmarkkinoilla pitkällä tähtäimellä.”Uuden tuotannon
aloittamisessa ja skaalaamisessa on aina viivästymisriski ja toimitusten aloittamiseksi uusien tuotteiden on
läpäistävä vaadittavat testit Nykyisessä markkinatilanteessa tuotteiden sertifiointi valtuutetussa
laboratoriossa voi viedä tavanomaista kauemmin.





 

Tämän lehdistötiedotteen kuvat ovat nähtävillä osoitteessa:

 

https://eaglefilters.my.salesforce.com/sfc/p/#1t000000CwFC/a/1t000000PzGR/vZk1K7uFhSinl1yel5VWHZIKqy7mCmitB5z8TaTygGs

 

https://eaglefilters.my.salesforce.com/sfc/p/1t000000CwFC/a/1t000000PzGQ/DWVMBosdQKn6vMvU9wSWae1dyE72AB_vxzXKq4vs5pk

 

Toimitusjohtaja Juha Kariluoto: 

https://eaglefilters.my.salesforce.com/sfc/p/1t000000CwFC/a/1t000000PzGP/..2pF6JetJ4wsMBcvhe1Piq1SXqMTrtv7LUMzl49dk0
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