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Disposable face protection mask. With five layers and fixation on the ears through 
elastic, with support for the nose integrated on the outside or inside as long as properly 
secured (nasal clip for easy adjustment). Conventional or unconventional seams can be 
used, such as heat sealing, heat sealing, ultrasound or high frequency. Not sterile.

Raw Material: White Non-woven fabric 80g (1 TNT layer 50g and another 30g), Meltblown 98-99% BFE 50g (2 layers 25g), Hot Air Cotton 35g (1 layer), 
Elastic for the ears (5mm), Plastic nasal wire (5mm)

Instruções	de	uso	/	Use Instructions  

Antes de utilizar a máscara, lave as mãos e certifique-se que esta não está danificada.

Before use you should wash your hands and make sure the mask is not damage.

Especificações	Embalagem	/	Packaging	Specifications 

Embalagem	Primária:
Primary package:

Caixa	de	cartão	(50pcs)		
Paper Box (50pcs)

Embalagem	Secundária:
Secundary package:

Saco	plástico	(por	unidade)			
Plastic Bag (per unit)

Store masks out of direct sunlight, away from chemicals and in a dry atmosphere.

Uso	Pretendido:

Intended Use:

Máscaras alternativas para contactos frequentes com o público, de uso único

Alternative masks for frequent contact with the public, for single use

Conservação:

	Conservation:

Armazene as máscaras longe da luz solar direta, longe de produtos químicos e em ambiente seco.

Non-woven fabric branco 80g (1 camada TNT 50g e outra 30g), Meltblown 98-99% BFE 50g(2 camadas 25g), Hot Air Cotton 35g (1 
camada), elástico para as orelhas (5mm), arame nasal em plástico (5mm)Matéria-Prima:

Características	/	Specifications

Descrição	/		Description 

Máscara descartável para proteção do rosto. Com cinco camadas e fixação nas orelhas 
através de elástico, com suporte para o nariz integrado na parte exterior ou no interior 
desde que devidamente seguro (clipe nasal de fácil ajuste). Podem ser utilizadas 
costuras convencionais ou não convencionais como a termosselagem, termocolagem, 
ultrassom ou altafrequência. Não estéril.

					Nome	do	Produto:

					Product's name:
Respirador	FFP2 BTRFFP2

Data	Aprovação:

Approval Date:

	Ficha	de	Produto	/	Product	Specification

BTRFFP2 15/09/2020

REV 01 2/2Ficha de Produto/ Product Specification

Fernando Sousa
A - 105 mm
B - 160 mm
C - 55 mm
D - 65 mm
E - 170 mm
F - 95mm
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Telefone: +351 244 882 109 E-mail: bll.medicaldv@gmail.com  Website: https://www.betinatexteis.com/

Fabricante	/	Manufacturer 

BETINATEXTEIS	LAR,	IMPORTAÇÃO	E	EXPORTAÇÃO,	LDA.

POLO	II	-	dispositivos	médicos

R. Bernardo Oliveira Guardalina, nº9, 2415-400 Leiria, Portugal

1. Hold the mask with the nose srip up and the FFP2 mark facing outside.
2. Put the mask over your nose and mouth and make sure you cover them fully.
3. Secure the ear strings and adjust for fit comfortably..
4. Press the nose strip for perfect fitting to your face.
5. Cover the mask with both hands without pinching the shape and inhale and exhale. If you feel air blowing from the edges readjust it.

Outras	Características	do	Produto	/	Other Product Specifications 

Estes produtos seguem aos requisitos da Norma Europeia EN 149: 2001 + A1: 2009, recentemente alterada, de 
máscaras faciais para uso contra partículas. Devem ser usados para proteger o usuário apenas de partículas 
líquidas sólidas e não voláteis. Conformidade verificada pelo certificado CE nº 2163-PPE-1449.

These products meet the requirements of recently amended European Standard EN 149:2001 + A1:2009, filtering 
facepiece respirators for use against particles. They should be used to protect the wearer from solid and non-
volatile liquid particles only. Conformity verified by CE certificate No 2163-PPE-1449.

1. Segure a máscara com o arame nasal para cima e as letras para o exterior.
2. Coloque a máscara tapando o nariz e a boca totalmente.
3.Prenda os elásticos nas orelhas.
4. Pressione o arame nasal e ajuste ao seu rosto.
5. Cubra a máscara com as mãos e respire rapidamente para verificar se não há saídas de ar pelas laterais. Se necessário reajustar.
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