
 

 

 

 

 

MÁSCARA REUTILIZÁVEL_C/PADRÃO 
FRGMSK-06 

 
Descrição: 
 
Máscara de proteção nível 2 com elásticos laterais, três dobras e clip nasal para ajuste. Composta por 1 camada de                    
tecido. Não estéril. Reutilizável até 10 lavagens. 
 
Imagem do Produto: 
 
 

 
 

 
Características do Produto: 
 
Máscara de proteção reutilizável, leve e respirável, composta por 1 camada de tecido composto por 80% poliéster e                  
20% de poliamida, hidrófugo – repele a água e as microgotas atuando como barreira para vírus e bactérias.                  
Capacidade de filtração superior a 90% % pelo que é adequada a profissionais, que não sendo da saúde, estão em                    
contacto frequente com o público. 
 
Este produto é fabricado com tecido criteriosamente selecionado, proveniente da indústria europeia e             
devidamente certificado. As costuras são termocoladas. 
 

Cor: c/padrão decorativo 
 
Tamanho: Standard para Adulto (17,5cm x 9,5cm) 
 

● Cumprimento da EN 14683:2019 (Anexo B e Anexo C) 
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● Cumprimento da norma europeia CWA 17553:2020 

Instruções de uso: 
 
A máscara deverá ser manuseada de forma correta. Seguem instruções recomendadas para o uso correto da                
máscara:  

a) Higienização das mãos, com água e sabão ou com uma solução à base de álcool, antes de colocar a máscara.  

b) Colocação da máscara em frente à cara, segurando pelos elásticos, com a parte branca virada para a face com o                     
fixador nasal para cima. 

c) Coloque os elásticos nas orelhas e desdobre a máscara de forma a cobrir todo o rosto desde o queixo até ao                      
nariz. 

d) Ajuste a faixa moldável na parte superior do nariz. 

e)  Após utilização a máscara deverá ser colocada individualizada num saco plástico fechado, até ser colocada na 
máquina de lavar 
 
f) Deverá ser feita nova higienização das mãos, no final da utilização e manuseamento da máscara.  
 

Instruções de lavagem: 

Vida útil: o ciclo de vida da máscara é de 10 lavagens para garantir as suas propriedades iniciais. 
No final do ciclo de vida da máscara, deverá lavar a máscara de acordo com as condições acima e após lavagem 
deve ser descartada como resíduo têxtil não perigoso. Caso opte por não lavar a máscara deverá descartar como 
resíduo biológico.  
 

Instruções conservação e manutenção: 

 

 25ºC a 40ºC              < 80%  
 

Em caso de defeito ou dano não use o produto, substitua por outro.  

 

Limitações ao uso:  
Este dispositivo não é um dispositivo médico. Não cumpre o regulamento das máscaras cirúrgicas (regulamento 
UE/2017/745) nem dos equipamentos de proteção individual (regulamento UE/2016/425).  
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Fabricado em Portugal por:  

 Fergotex – Fábrica de Malhas Texteis, Lda.| Avenida Conde de Arnoso Nº 1831, 4770-526 Arnoso Santa Maria|  

 PT 501481583 
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