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FacMask
FaceMask, máscara para proteção de 
pro�ssionais da saúde, indústria e outras áreas. 
Fabricada em copolímero com �ltro em SMS50, 
produto validado e certi�cado para o uso em 
contato com a pele, apresenta ótimo custo 
benefício quando comparada a outas máscaras 
com respiradores.

A FaceMask é sustentável, higienizável, durável 
e indicada para uso prolongado, sendo somente 
necessário fazer a troca dos �ltro SMS 50 
regularmente.

Registro ANVISA : 
EVA - 80861970038   |   PVC - 80861970039

Tampa
em PP

Filtro SMS50

Tiras de elástico
de fácil substituição

Design anatômico
e leve (30gr)

Fácil reposição
do �ltro

Fácil
higienização

Copolímero (EVA)
espessura 4mm
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CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO
- Material: copolímero (EVA) 

certi�cado SGS Test Report, Nº 

BR2000866 Rev.0,13/03/2020.

- Filtro: SMS50 (PFF2S N95) 

conforme NBR 13698:2011 e a NBR 

13697:2010.

- Tampa em Polipropileno.

- Fita de elástico 100% elastodieno.

COMO UTILIZAR
- Fazer desinfecção antes do uso;

- Veri�car o �ltro adequado à 

atividade do usuário;

- Manusear os �ltros pelas 

extremidades, quando for 

substituir;

- Posicionar sobre o rosto, puxando 

o elástico atrás da cabeça.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA
- Retire tampa e �ltros;

- Descarte os �ltros em lixeira 

apropriada;

- Lave a máscara com sabão e 

enxague com água em 

abundância;

- Use toalha de papel ou pano 

seco para a secagem;

- Para desinfecção, deixar a 

máscara imersa por 15 minutos 

em ácido peracético ou álcool 70.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES
- Não esterilização em alta 

temperatura (autoclave);

- Usar �ltro SMS50 para uso na 

área da saúde e �ltro TNT 80 

(multicamadas) para demais áreas;

- A ANVISA recomenda troca dos 

�ltros a cada 12 horas.


