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Máscara FFP2 e KN95 PURISM s/ válvula 

Ref: DEXMASNK95DAD 

Características Técnicas: 

Composição: Poliéster 

Nível de Proteção: FFP2 

Descrição: 
 Máscara de proteção respiratória FFP2 e KN95 descartável sem válvula: adequada para proteção contra a 

COVID-19;

 Nível de filtração de poeira, aerossóis sólidos e líquidos (tamanho >0,3 micron) >95%;

 Com clip nasal, ajuste rápido e fácil;

 Sem látex;

 Certificado pelo BSI (Organismo Notificado n°2797) em conformidade com a diretiva EPI 2016/425 e 

recomendação 2020/403.

 Certificado FFP2 aprovado pela SGS.

Acondicionamento: 

 5 máscaras por embalagem;

 4 embalagens por caixa;

 48 caixas por caixote;

 960 máscaras por caixote.

FICHA DESCRITIVA DO PRODUTO Proteção Respiratória 

Cores: Branco 

Tamanhos: Tamanho único 
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Normas: EN 149:2001+A1:2009

Instruções de Utilização: 

Colocação da máscara: 

1. Lavar as mãos com água e sabão e/ou solução hidroalcoólica antes de manipular.

2. É conveniente fazer uma reentrância no clipe nasal, como mostra a figura para uma colocação correta.

3. Inserir a parte superior da máscara. Segurar a máscara do exterior e estender os elásticos de ambos os lados

da máscara. Estender os elásticos de ambos os lados das orelhas.

4. Ajustar a banda nasal ao nariz e verificar se a máscara está corretamente posicionada. A máscara está bem

selada e não há desconforto respiratório.

5. Uma vez no lugar, não tocar na máscara com as mãos. Se precisar de tocar na máscara, deve voltar a lavar as

mãos.

Remoção da máscara: 

1. Lavar as mãos com água e sabão e/ou solução hidroalcoólica.

2. Remover a máscara sem tocar na parte da frente da máscara.

3. Descarte-o num recipiente com um saco de plástico.

4. Lavar as mãos com água e sabão e/ou solução hidroalcoólica.

Exemplos de Aplicações: Esta máscara não é um dispositivo médico. Protege contra partículas, vírus,

bactérias, aerossóis sólidos e/ou líquidos identificados como perigosos ou irritantes. (A utilização desta máscara não 

dispensa o cumprimento das medidas de distanciamento social e de outras medidas estabelecidas.) 


