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DESCRIÇÃO 
Máscara facial descartável com filtro para proteção de possíveis contaminantes do usuário em seu 
ambiente imediato, como de sprays, gotas e respingos de fluidos corporais. É facilmente identificável 
pela presença de duas presilhas para prender a máscara ao rosto para uma rápida colocação. 
 

INFORMAÇÃO 
Esta máscara tem 3 camadas de tecido não tecido (usadas na parte externa) e um material soprado por 
fusão que actua como um filtro e tem uma eficiência de filtragem de bactérias ≥ 95%. 
Fornece uma barreira física que protege os utilizadores e outras pessoas da transferência de secreções 
respiratórias, fluídos ou outros detritos e evita a contaminação de bactérias ou vírus presentes no muco 
e na saliva. 

 
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE FABRICO 
Máscara descartável para proteção do rosto. Com de varias camadas e fixação nas orelhas através de 
elástico, com suporte para o nariz integrado na parte exterior ou no interior desde que devidamente 
seguro (clipe nasal de fácil ajuste). Utilização de costuras não convencional como a termosselagem, 
termocolagem, ultrassom ou altafrequência.  Não estéril. Estruturas têxteis simples ou combinadas: 
não-tecidos (Spunbond (S), Meltblown (M), SMS (Spunbond / Meltblown / Spunbond), Spunlace ou 
Thermal Bonded), tecidos. A sua composição poderá ser em fibras sintéticas ou fibras celulósicas e suas 
misturas, em conformidade com os requisitos pretendidos. Tecido anti inflamável, polipropileno e 
antialérgico.  
 
 

VIDA ÚTIL DA MÁSCARA  
Apenas para uso único. O usuário da máscara deve inspecionar visualmente todas as fachadas e 
cavidades do produto antes de cada uso. Se a máscara estiver rasgada, suja, descolorida ou apresentar 
sinais de desgaste, deve ser descartada imediatamente. Validade da máscara deve ser substituída após 
dois (2) anos a partir da data de fabricação. 
 
 

GUIA DE ARMAZENAMENTO 
As máscaras respiratórias devem ser armazenadas em um ambiente seco e livre de umidade. Devem ser 
armazenados em um ambiente com temperatura não superior a 30 ° C, longe da luz solar direta e 
humidade inferior a 80,0%. 
 
 

LIMITAÇÃO AO USO 
Esta cobertura facial comunitária não é um dispositivo médico no âmbito do regulamento das máscaras 
cirúrgicas (regulamento UE/2017/745) nem um equipamento de proteção individual no âmbito do 
Regulamento das máscaras de proteção respiratória (regulamento UE/2016/425). 
 

NOTA: 
1. Apenas para uso único. 
2. Descartável, colocando no lixo comum. 
3. Não tocar na zona de proteção após utilização. 
4. Não lavar. 
5. Guardar em local fresco e seco. 
6. Hipoalergénico. Não tóxico. 
7. Uso civil, não médico. 
8. Não é adequado para gases e vapor nocivos. 
9. Não é adequado para ambientes hipóxicos, operações subaquáticas ou combate a incêndio. 
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NOME DO PRODUTO MÁSCARA DESCARTÁVEL DE USO SOCIAL – NIVEL 2 

MARCA BARBEADOR 

MODELO/ REF MAX-01 

LOTE 20200910 

FILTRAGEM EFECTIVA BFE: ≥ 95% * 

COR AZUL exterior/ BRANCA interior 

CAMADAS 3 CAMADAS 

TAMANHO UNIVERSAL 17,5*9,5cm 

QUANTIDADE 50 UNIDADES 

FIXAÇÃO DO ELÁSTICO TERMO - SOLDADO/ MATERIAL POLIÉSTER 

CLIP DE NARIZ AJUSTÁVEL SIM 

OUTRAS CARACTERISTICAS 
TECIDO ANTI INFLAMAVEL E ANTIALÉRGICO 

EMBALAGEM EM CARTÃO PLASTIFICADO 

DIREITO E AVESSO 

 

COLOCAÇÃO E REMOÇÃO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 
 
 
 

FABRICANTE 

JIANGSU LIYU RAZOR COMPANY LIMITED 

NO, 19
TH

, DONGTINGHU ROAD, SIYANG, SUQIAN, 

JIAMGSU PROVINCE CHINE 

PAÍS DE FABRICO CHINA 
 

**BFE: Bacteria Filtration Efficiency. Eficiência a capturar bactérias de 3.0 microns.                   * PFE: Particle Filtration Efficency. Eficiência a capturar particulas de 0.1 microns. 
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