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Filtra substâncias nocivas
e protege a respiração

Abra a embalagem
 e retire a máscara

 e abra-a 

Materiais: Não tecido Spunbond e Electret Meltblown | Padrão: GB2626-2006 | Medidas: 175mm X 95mm | Validade: 2 anos
Fabricação: verifique a embalagem

Cubra boca e nariz e
 coloque a tira atrás

 das orelhas

Ajuste bem a máscara
da boca e ao nariz, 

ajustando a tira 
às orelhas 

Posicione a 
máscara no rosto

MÁSCARAS
DESCARTÁVEIS

MÁSCARAS DESCARTÁVEIS
C A R A C T E R Í S T I C A S

FILTRO EFICAZ!

3 camadas de proteção!
Polipropileno Spunbond Electret Meltblown

Garante a proteção contra 
partículas líquidas e visíveis

Filtra os materiais 
particulados contidos no ar

Polipropileno Spunbond

Absorve o calor exalado, 
garantindo que a pele fique 
seca e confortável

COMO USAR?

MÁSCARA DESCARTÁVEL

1. 2.

3. 4.

ATENÇÃO
1. Caso o produto esteja vencido, ou a embalagem apresente vestigios de contaminação, não utilize o produto. | 2. Este produto não deve ser utilizado como máscara de gás. 
3. Este produto é descartável, e só deve ser utilizado uma vez. | 4. Para melhores resultados, utilize o produto de acordo com as instruções. | 5. Produto certificado em padrões 
Europeus e Chinês, conforme certificados em anexo. | 6. Atende as exigências RDC 356 ANVISA.
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ATENÇÃO

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO

MÁSCARAS DESCARTÁVEIS
C A R A C T E R Í S T I C A S
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(China)



ATENÇÃO

MÁSCARAS DESCARTÁVEIS
C A R A C T E R Í S T I C A S

Itens testados e 
inspecionados

Métodos de teste Valor padrão e tolerância Resultados Conclusões Observações

Eficiência na 
filtragem de 
partículas NaCl

GB2626-2006 6.3            
Fluxo de ar: 85L/min           
Partículas de aerosol: NaCl                           
Concentração de aerosol: 
15mg/m3         Temperatura: 
23.0°C Umidade relativa: 
36.5%

Eficiência do 
filtro (%): 
≥90.0 (KN90)

Eficiência do filtro (%): amostra não 
tratada                                               
1#94.04                                                   
2#94.15                                                           
3#94.07                                                     
4#95.11                                                    
5#93.42                                                   
6#93.89                                                   
7#94.31                                                    
8#94.11                                                      
9#94.72                                              
10#94.36                                       
Temperatura e umidade: amostra tratada                                               
1#92.41                                                   
2#91.89                                                 
3#92.51                                                     
4#92,36                                                    
5#92.06

Conforme

Resistência de 
inalação (Pa)

GB2626-2006 6.5 ≤350

Amostras não tratadas                           1# 
65.0                                                              
2# 72.6                                                       
Amostra após tratamento de temperatura 
e umidade                            1# 70.3                                                           
2# 68.7

Conforme

Resistência de 
exalação (Pa)

GB2626-2006 6.5 ≤250

Amostras não tratadas                              1# 
35.0                                                              
2# 56.8                                                     
Amostra após tratamento de temperatura 
e umidade                                                            
1# 41.3                                                           
2# 38.0

Conforme

Observação
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1. Caso o produto esteja vencido, ou a embalagem apresente vestigios de contaminação, não utilize o produto. | 2. Este produto não deve ser utilizado como máscara de gás. 
3. Este produto é descartável, e só deve ser utilizado uma vez. | 4. Para melhores resultados, utilize o produto de acordo com as instruções. | 5. Produto certificado em padrões 
Europeus e Chinês, conforme certificados em anexo. | 6. Atende as exigências RDC 356 ANVISA.



MÁSCARAS
DESCARTÁVEIS

ATENÇÃO

CERTFICADO EUROPA
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MÁSCARAS DESCARTÁVEIS
C A R A C T E R Í S T I C A S

23/03/2025
As obrigações mútuas e os direitos de certificação são regulados pelo contrato número ICR Polska/2020-3109.
Este certificado se aplica a produtos com os mesmos atributos (parâmetros), e usos possíveis, que tenham sido 
avaliados e cumpram com os requisitos dos padrões mencionados acima.

Validade:

Este certificado confirma que o produto atende às exigências dos seguintes padrões, e nos limites destes 
padrões garante a presunção de conformidade com as exigências do Regulamento 2016/425.

EN 149:20001 + A1:2009

O processo de certificação foi feito de acordo com o programa PC-P-07-07.                                                                                          
A avaliação foi estabelecida de acordo com os relatórios feitos pelo Laboratório GTT (Guangzhou).

Número de testes:
Data da emissão:

200022168
23/03/2020

Número ICR Polska/P6330134
Nome do produto:
Tipos de produto:

Máscara de rosto descartável
A0001, A0002, A0003, A0004

1. Caso o produto esteja vencido, ou a embalagem apresente vestigios de contaminação, não utilize o produto. | 2. Este produto não deve ser utilizado como máscara de gás. 
3. Este produto é descartável, e só deve ser utilizado uma vez. | 4. Para melhores resultados, utilize o produto de acordo com as instruções. | 5. Produto certificado em padrões 
Europeus e Chinês, conforme certificados em anexo. | 6. Atende as exigências RDC 356 ANVISA.



ATENÇÃO

O processo de certificação foi feito de acordo com o programa PC-P-07-07.                                                                                          

MÁSCARAS
DESCARTÁVEIS

REVISÃO DE DOCUMENTOS

MÁSCARAS DESCARTÁVEIS
C A R A C T E R Í S T I C A S

Objetivos:

Produto:

Modelo(s):

Classificação:

Resultado:

Classe 1 (não estéril) (de acordo com a declaração do fabricante)

Este documento foi emitido voluntariamente, e a pedido do fabricante. É de nossa 
opinião que o fabricante apresentou Documentação Técnica compatível com os 
Padrões Europeus de Equipamentos Médicos.                                                                                   
Documentação técnica sob número GGC-200316-MDD-260                                                           
O fabricante é responsável pelo processo de Marcação CE, e não está isento de 
cumprir atividades de compliance. Este documento foi emitido com base na regulação 
ECM Voluntary Mark para a certificação de produtos. RG01_ECM rev.3, disponível em 
www.entecerma.it

Ceritifcar a presença de documentação técnica compatível com a diretiva de 
equipamentos médicos 93/42/EEC, Anexo VII
Máscara de rosto não estéril

Tipo A: plana descartável                                                                                                                             
Tipo B: gancho de orelha dobrável                                                                                                                                                                     
Especificações: ganchos de orelha com alça grande, média e pequena

*I
m

ag
em

 m
er

am
en

te
 il

us
tr

at
iv

a

1. Caso o produto esteja vencido, ou a embalagem apresente vestigios de contaminação, não utilize o produto. | 2. Este produto não deve ser utilizado como máscara de gás. 
3. Este produto é descartável, e só deve ser utilizado uma vez. | 4. Para melhores resultados, utilize o produto de acordo com as instruções. | 5. Produto certificado em padrões 
Europeus e Chinês, conforme certificados em anexo. | 6. Atende as exigências RDC 356 ANVISA.



ORÇAMENTO

Padrões Europeus de Equipamentos Médicos.                                                                                   

Tipo A: plana descartável                                                                                                                             
Tipo B: gancho de orelha dobrável                                                                                                                                                                     

Nº


