
Manual do Utilizador
Especificações do produto

Nome do produto: Semi-máscara Autofiltrante ou Respirador FFP2 NR 
Principais matérias-primas : Tecido Não-Tecido, Filtro Meltblown, Hot air cotton
Medidas:10.5x16 cm
Tipo: Uso único, descartável              
Referência: BTRFFP2
Norma: EN149:2001+A1: 2009, (EU) 2016/425 
Data de fabrico: mês / ano        Validade: 2 anos    
É recomendada a leitura das instruções antes da utilização!
Fabricante: Betinatexteis Lar, Imp. e Exp., Lda.
Morada: Rua Bernardo Oliveira Gordalina, nº 9, 2415-400 Leiria, Portugal Contacto：244 881 211 
(informação do fabricante presente no rótulo/embalagem) 

Recomendações - Utilização, Transporte e Armazenagem

z Semi-máscara de proteção respiratória adequada para prevenir a inalação de vários tipos de
partículas, nomeadamente poeiras finas ou névoas.

z Não é indicado para proteger contra gases ou vapores perigosos.
z Não é indicado o uso em ambientes de hipóxia, debaixo de água, ou no combate a incêndios.

Transporte e Armazenagem: O produto deve estar selado, sem danos, sem manchas e protegido da 
humidade. Manter em local seco e proteger da luz solar direta.
Método de armazenagem: Guardar em ambiente seco e arejado. Intervalo de temperatura ambiente 
para armazenagem 5~40℃, humidade relativa recomendada inferior a 80%.

Instruções de Utilização

1. Segure a máscara pelos elásticos, com o clip nasal para cima e as letras para o exterior.
2. Coloque a máscara na cara, tapando o nariz e a boca totalmente.
3. Prenda os elásticos na orelhas e ajuste para maior conforto.
4. Pressione o clip nasal e ajuste ao seu rosto
5. Cubra a máscara com ambas as mãos e respire rapidamente para verificar se não há fuga de ar
pelas laterias. Em caso afirmativo, reajustar até atingir o objetivo.



Simbologia presente na Rotulagem

Uso único, não reutilizável. Código/referência do 
produto dado pelo 
fabricante

Manter em ambiente seco, 
proteger da humidade.

Intervalo de temperatura 
recomendado para 
armazenagem

Consultar instruções do 
fabricante antes da  utilização.
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Marcação CE e número 
NANDO do Organismo 
Notificado.

Avisos

1. Antes de utilizar a máscara verifique que esta é adequada para o uso pretendido. O utilizador deve
sempre ler primeiro as instruções e seguir os procedimentos recomendados antes de utilizar o produto.

2. Este produto é descartável e não deve ser reutilizado.
3. Utilizadores com barba ou bigode estão sujeitos ao problema de fuga de ar pelas laterais, pois a máscara

pode não conseguir selar corretamente.
4. Descarte e substitua a máscara se esta se danificar ou estiver muito húmida.
5. Não se recomenda utilizar a máscara em ambientes altamente poluídos ou deficientes em oxigénio.

É igualmente desaconselhado o uso em incêndios or debaixo de água.
6. Utilizadores com problemas cardíacos devem descartar a máscara de a utilização da mesma for muito

desconfortável.
7. As máscaras com a simbologia "NR" não devem ser utilizadas mais do que uma vez.
8. Este produto não fornece oxigénio. É recomendado/adequado apenas para usar em ambientes

ventilados que contenham oxigénio suficiente. Não utilizar este produto se a concentração de
oxigénio for inferior a  19.5%.

9. Não utilizar em ambientes/atmosferas explosivas.
10. É estritamente proibido usar a máscara se esta estiver ou ficar danificada.
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A Declaração UE de Conformidade deve acompanhar o produto ou estar disponível online no 
site do fabricante, como é o caso, para que possa ser consultada pelos utilizadores.

【O Organismo Notificado】

Universal Certification and Surveillance Service Trade Ltd. Co.
Necip Fazıl Bulvarı Keyap Sitesi E2 Blok No: 44/84 Yukarı Dudullu Ümraniye-Istanbul NB:2163




