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Герман 
улсад

үйлдвэрлэгдсэн

Биед
нийцэмжтэй

  MFP121 3 ш

  MFP131 3 ш

  MFP132

15 x 15 см (6´´ x 6´´)

20 x 15 сm (8´´ x 6´´) 

Эмэгтэйчүүд 20 x 15 cm (8´´ x 6´´) 1 ш

  MFP133 Эмэгтэйчүүд25 x 20 см (10´´ x 8´´) 1 ш

  MFP141 30 x 30 см (12´´ x 12´´) 1 ш

  MFP333
Цавьны ивэрхийд 13 x 6 см 
(5.1´´ x 2.4´´)

3 ш

  MFP101 6 x 9 см (2.4´´  x 3.6´´)

  MFP102

  MFP103

8 x 11 см (3.2´´ x 4.4´´) 

10 x 12 см (4´´ x 4.8´´)

3 ш 

3 ш 

3   ш

  MFP105

  MFP111

  MFP112

Дугуй � 12 cm (� 4´´) 3 ш 

10 x 15 см (4´´ x 6´´) 3 ш 

12x 17 см (4.8´´ x 6.8´´) 3 ш

Бүтээгдэхүүний код, хэмжээ, савлалт

Олон талын давуу талтай

•Бүх төрлийн мэс засал, 
дурангийн мэс засал 
(ITAPP ,TEP, IPOM) , нээлттэй 
мэс засалд тохиромжтой.
•Цавь, хүйсний ивэрхийн мэс 
засалд хамгийн тохиромжтой.
•Бүх төрлийн хагалгааны 
дараах 
ивэрхийд хэрэглэнэ.
•Цэнхэр судалтай учир 
баримжаа
олохол хялбар.
•Хэлбэр, хэмжээний олон 
сонголттой

Бүтээгдэхүүний давуу талууд

•Титаны оксидоор 
бүрхэгдсэн учраас хүний 
биед харшил үүсгэдэггүй.
•Тор нь том нүхтэй учраас эд 
ургахад тохиромжтой бөгөөд 
агшдаггүй.
•Зөөлөн бөгөөд хөнгөхөн
•Даралтанд тэсвэртэй
•Өөрөө фиксацладаг
•Маш уян хатан учир хүний 
бед шууд дасан зохицдог

Мэс заслын меш



Герман 
улсад

үйлдвэрлэгдсэн

TiO2Mesh™ нь хэвлийн хананы зөөлөн эдийн гэмтэл согогийг засах, 
дурангийн ивэрхий нөхөх хагалгаа болон бүх төрлийн нээлттэй 
ивэрхий нөхөх хагалгаанд хэрэглэхэд зориулагдсан биед уусдаггүй 
меш юм. 

Үр 
дүнтэй

Аюулгүй
Найдвартай

Ашиглахад 
хялбар

Хэрэглэхэд хялбар

Уян хатан чанартай 
учраас
дурангийн мэс 
засалд ашиглахад 
нэн тохиромжтой

Цэнхэр өнгийн 
чиглүүлэгч 
судалтай сул зөв 
байршуулахад 
тусална

Торны нүх нь том 
учир харагдах 
орчинг 
хязгаарлахгүй. 
Эд ургахад 
тохиромжтой.

Ус татах 
чадвартай учраас 
биед наалдац 
үүсгэдэггүй

TiO2Mesh™ нь
том нүхтэй бүтэцтэй, цэнхэр чиглүүлэгч судалтай тул ашиглахад хялбар 
бөгөөд хүний биед харшил өгөхгүй, уусдаггүй полипропилен 
монофиламент меш юм.
Уг мешний ширхэг бүр нь өндөр цэвэршүүлсэн, наалдамхай титан 
диоксидоор бүрхэгдсэн тул биед маш нийцэмжтэй.  Хөнгөн, том нүхтэй 
бүтэцтэй учир агшихгүй. Маш уян хатан чанартай тул хүний биед 
тохиромжтой. 
TiO2Mesh™ -ыг лазераар зүссэн тул ирмэг нь хурц биш мохоо бөгөөд 
хүний биед үрэвслийн урвал явагдахгүй. 
TiO2Mesh™ нь олон төрлийн хэлбэр хэмжээний сонголттой тул 
хэрэглэхэд хялбар. 

Ивэрхийн мэс засалд тусгайлан зориулагдсан титанжуулсан меш

Титаны 
диоксидоор
бүрхэгдсэн

Өөрөө
фиксацладаг




