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MÁSCARA SOCIAL REUTILIZÁVEL AD I TECH MOD. B NIVEL 2 

Ref: ADAMASSOCATBRMODBN | ADAMASSOCATMODBN2 

Descrição:  

Máscara social reutilizável de uso profissional, eficaz na proteção contra o COVID. 

Combinação de várias camadas de tecidos técnicos e design exclusivos, resultam em elevados níveis de 

CONFORTO+PROTEÇÃO  

1. SEGURANÇA: Eficaz na proteção contra o COVID. Capacidade de Filtração >95%, equivalente a uma 

FFP2 e um ajuste ótimo. Aprovada pelo CITEVE para uso profissional nível 2. 

2. CONFORTO:  Tecidos muito Respiráveis + Tratamento controlo de humidade e controlo de odor. 

Certificado OEKO-TEX!  

3. ECONÓMICA:  Máscara de uso longa duração > 4 meses. Esta máscara pode ser usada 8 horas 

seguidas e lavada só 1x semana. Eficácia garantida durante 50 lavagens.  

 

 

FICHA DESCRITIVA DO PRODUTO 

2020 

 

   Proteção Respiratória 

 

Características Técnicas: 

Composição: Poliéster/Elastano, TNT                            Cores: Preto ou Branco 

Nível de Proteção: N/A                                                  Tamanho: Adulto ou Criança 



 

 

 

 

  

Características Técnicas:  

• Nível de Proteção: Nível 2, capacidade de filtração >95% e nível de respirabilidade 9.8l/min 

• Tratamentos: 

o Antimicrobial ativo: tecnologia que destrói um largo espectro de bactérias, fungos e algas 

aumentando o tempo de uso da máscara. 

o Controlo de odor: previne o crescimento e desenvolvimento de bactérias associadas com odores 

desagradáveis; 

o Controlo de humidade: alto nível de respirabilidade que equilibra níveis de humidade e 

temperatura;  

▪ Repelência à água: minimiza o risco de vírus e bactérias permanecerem nas proteções faciais. 

 

Instruções de Lavagem:  

• Esta máscara pode ser usada 8h seguidas;  

• Em situação de uso normal em ambientes limpos, a máscara AD-TECH só precisa de ser lavada 1x semana 

• O tratamento antimicrobiano e a capacidade de filtração da máscara mantêm a sua eficácia após 50 

lavagens; 

• Possibilidade de personalização com o logotipo da sua empresa; 

 
Exemplos de Aplicações:  
Em ambientes profissionais ou sociais, em que esteja exposto ao risco de contaminação de COVID-19. 
 
 
Aprovações e Certificações: 
EN ISO 9237:1995, 6921/2020 CITEVE, Certificado OEKO-TEX, Comprovativo da eficácia da máscara após 50 
lavagens pelo organismo certificado IFTH, aprovada DGA França. 
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