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CÓDIGO DE PRODUTO
04781
FAMÍLIA
equipamentos proteção
individual
CARACTERÍSTICAS:
Dobrável, com 3 painéis,
elásticos para suporte nos
ouvidos, sem válvula. Com
painel nasal e clip de
alumínio para permitir o
ajuste e efetiva selagem.
Antibacteriana e repelente
de pó (dust-free).
REQUISITOS:
Cumpre todos os requisitos
aplicáveis da Diretiva (EU)
2016/425, relativa a
Equipamento de Proteção
Individual (PPE).
Norma aplicada:
EN 149:2001+A1:2009

MÁSCARA DE PROTEÇÃO
FFP2
Máscara facial de proteção respiratória contra agentes infeciosos
PROPRIEDADES:
Auto filtrante - Tecido não tecido
(non woven fabric), papel de filtro
fundido e algodão macio de cor
branca.

USO RECOMENDADO:
Máscara filtrante usada como
aparelho de proteção respiratória
contra as partículas, indicada
para locais com riscos de poeiras
e aerossóis que podem conter
agentes biológicos.
- Quando usada por um
profissional de saúde, a máscara
impede a eventual contaminação
do paciente e do ambiente
(atmosfera, superfícies, material e
equipamento, campo cirúrgico).
- Quando usada por um paciente
infetado com uma doença
contagiosa (ex: Coronavírus, SARS,
H1N1): evita que este contamine
outras pessoas e o próprio
ambiente.

volta do nariz e regular a tensão do
elástico para garantir uma boa
aderência ao rosto por forma a
cobrir o nariz, a boca e o queixo.
Uma vez a máscara bem ajustada,
não deve mexer-lhe nem
reposicioná-la até a retirar. O
símbolo NR na marcação indica
que a máscara não é reutilizável e
que deve ser deitada fora no fim do
turno de trabalho e colocada num
contentor próprio para sua
eliminação definitiva. Lave as mãos
antes e depois de colocar uma
máscara.

DIMENSÕES:
23,5 cm x 13,5 cm

EMBALAGEM:
50 unidades / caixa de cartão

INSTRUÇÕES DE USO:
As informações contidas neste
catálogo são baseadas na nossa
experiência, não substituem, no
entanto, ensaios preliminares que
deverão sempre ser feitos, uma vez
que as condições de aplicação dos
produtos estão fora do nosso
controlo. A CIMAI apenas se
responsabiliza pela manutenção
das características dos produtos de
acordo com a nossa especificação.
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Retirar a máscara da embalagem e
colocá-la sobre o rosto, segurandoa apenas pelos elásticos. Utilizando
ambas as mãos, modelar o clipe à
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