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Dimensões:  98 x 185 x 125 mm 

Dimensões:  105 x 150 mm

Peso: 156 g

Peso: 7 g

DESCRIÇÃO
Máscara de proteção FFP2 sem válvula de exalação, não reutilizável (NR). Desenhada para 
proteger contra partículas, aerossóis líquidos e sólidos e patógenos presentes no meio 
ambiente. Recomendada para  o uso em locais médico-sanitarios ou por qualquer utilizador 
que se encontre num local nocivo. Garante a proteção das vías de entrada facial; boca, nariz e 
vias respiratorias.

Cumpre com a normativa EN 149: 2001 + A1: 2019 aplicável aos equipamentos de proteção 
individual (EPI). Tem certificado CE.

COMPOSIÇÃO 
Máscara TNT de polipropileno de 6 capas, não estéril, de um só uso:

• Capa exterior hidrofóbica (repelente de fluídos), fabricada mediante a técnica Spunbond, 
qualidade SS, 50 g / m2

• Capa intermédia 1: “Hot Air Cotton” com 50% PP & 50% PE, 40 g / m2

• Capa intermédia 2: TNT em polipropileno fabricado com a técnica Meltblown, 25 g / m2

• Capa intermédia 3: “Hot Air Cotton” con 50% PP & 50% PE, 40 g / m2

• Capa intermédia 4: TNT em polipropileno fabricado com a técnica Meltblown, 25 g / m2

• Capa interior: TNT em polipropileno não irritante para a pele fabricado mediante a técnica 
Spunbond, qualidade SS, 25 g / m2

• Parte nasal ajustável, composta de metal envolto em plástico, permitindo assim um ajuste 
efectivo a cara e evitando fugas de ar na região nasal

• Elásticos fabricados em poliamida e elastano que permitem uma adequada fixação nas 
orelhas favorecendo uma eficaz selagem facial.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
• Filtração total para o interior: 8%.
• Penetração do material filtrante: 6%.

SEGURANÇA
• Armazenagem: manter num ambiente protegido da humidade, pó, calor, luz solar e 

fluorescente
• Uso recomendado: 8 h
• Não reciclável

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código Produto Uds./caixa* Dimensões caixa (mm) Peso caixa (kg)

 15-00-001 Mascara de protecção FFP2 NR 20 98 x 185 x 125  0,156

*Cada caixa contém 10 pacotes de 2 máscaras.
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