
MÁSCARA SOCIAL REUTILIZAVEL AIRPRO II MOD. C NIVEL 3 

Ref: DEXMAS3DOBAIR 

Características Técnicas: 

Composição: Tecido: Elasanek 150 

 Composição: Olefine - Antiestático 

       Peso: 150 gr/m2 

Nível de Proteção: Nível 3 - Máscaras de Uso Geral 

Descrição: 

 Rentabilidade:  
 Reutilizável, o que origina uma alta durabilidade; 
 Propriedades permanentes; 
 Tecido com características inerentes; 
 Tecido de baixa absorção e secagem rápida (poupança na manutenção). 
 Comodidade:  
 0% algodão; 
 0% fibras hidrófilas. 
 Ecológico:  
 100% reciclável: todos os componentes são reciclados; 
 Reutilizável: não gera resíduos. 

Dicas de utilização da máscara: 
1. Por razões de conforto e higiene, é recomendado não usar a máscara por mais de 4 horas;
2. A máscara deve ser lavada sempre que ficar suja, húmida ou não puder ser colocada corretamente no rosto;
3. A máscara não deve ser usada se estiver suja ou húmida;
4. No caso de ser armazenado temporariamente, deve ser evitado o contacto com qualquer superficie;
5. Também não deve ser colocado em posição de espera na testa ou debaixo do queixo durante e após cada

utilização.

Instruções de lavagem: 
Para que a peça mantenha 100% do seu desempenho, é essencial seguir estas recomendações de lavagem. 

1. Aceita qualquer detergente doméstico ou desinfetante multiusos, incluindo lixívia;

2. Recomendamos a lavagem manual e a secagem ao ar;
3. Lavar dentro de um cesto de proteção;
4. Lavar entre 40ºC e 60ºC;
5. Permite o uso de lixívia;
6. Secar a seco: recomendado 40ºC duração máxima: 5 minutos a baixa temperatura.

7. Não engomar.

FICHA DESCRITIVA DO PRODUTO Proteção Respiratória 

Cores: Azul, Branca e Preta

Tamanhos: Tamanho Único (Adulto) 



WWW.SINTIMEX.PT 

Como colocar a máscara? 

 
 

Como remover e descartar a máscara? 

Exemplos de Aplicações: 

Esta máscara deve ser usada como complemento das medidas de proteção e higienização recomendadas e das regras 
de distanciamento social, fundamental para o controlo da COVID-19.

Normas: 
Este dispositivo não é um dispositivo médico na aceção da Diretiva 93/42 ou do Regulamento EU/2017/745, nem é um 
equipamento de proteção pessoal na aceção do Regulamento EU/2016/425; 

16879/2020 CITEVE; 

EN 1149-3, EN 13034. 

FICHA DESCRITIVA DO PRODUTO Proteção Respiratória 

Antes de colocar a máscara, 
lave as mãos com uma 
solução hidroalcoólica ou 
com água e sabão. 

Toque na máscara SEMPRE 
pelos elásticos, não toque na 
superfície têxtil da máscara. 
Puxe os elásticos para colocar 
a máscara. 

Cubra a boca e o nariz com a 
máscara e certifique-se de que 
não existem espaços entre o 
seu rosto e a máscara. 

Evite tocar nas partes 
têxteis de fora da 
máscara. Puxe os 
elásticos por trás para 
remover a máscara. 

Dobre a máscara em 
duas metades, sempre 
a tocar na parte têxtil 
do interior, nunca a 
parte exterior. 

Fixe a dobra com os 
elásticos e lave-a de 
acordo com as instruções 
recomendadas. 
Recomendamos a 
lavagem à mão e a 
secagem ao ar. 

Lave as mãos novamente 
com desinfetante à base de 
solução hidra alcoólica ou 
com água e sabão, sempre 
após o manuseamento. 


