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TÊXTIL DO MARCO, SA

Máscara concebida para proteger o u�lizador de contaminações externas, garan�ndo excelente nível de 
respirabilidade. Estrutura protetora de 3 camadas, duas em malha leve, de elevada permeabilidade ao ar, com 
propriedades An�bacterianas e An� está�cas e uma camada de filtro no interior. Elás�cos auriculares e clipe 
nasal ajustável.

Cer�ficação para capacidade de retenção de par�culas de 82% e Permeabilidade ao Ar de 26 l/minuto.

Produto Cer�ficado pelo CITEVE para um mínimo de 25 lavagens. Em conformidade com as especificações 
técnicas definidas pela DGS, INFARMED, ASAE e IPQ. Desenhado e fabricado em Portugal.

Fabricada em tecido de malha com tratamento an�microbiano, ecológico, sem incorporação de metais pesados 
e com impacto ambiental mínimo, que funciona como um escudo protetor contra bactérias e fungos, com 
eficácia comprovada no mínimo até 30 lavagens.
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As máscaras deverão ser lavadas com ciclo de lavagem normal,a 
60°C, com detergente, após cada u�lização. Não permite a 
limpeza a seco.

IDENTIFICAÇÃO DO DIREITO E DO AVESSO: E�queta composição no interior

INSTRUÇÕES DE USO:

PRODUZIDA POR/ MANUFACTURER

Máscara Social Reu�lizável Nível 3 - Criança

Esta máscara deverá ser u�lizada como complemento das medidas de proteção e higienização recomendadas e das regras de 
distanciamento social fundamentais para controlo da COVID-19. Para mais informação, consultar h�ps://covid19.min-saude.pt.

1. A máscara deverá ser lavada antes do seu primeiro uso, de acordo com as recomendações de conservação e limpeza;
2. A máscara reu�lizável deverá ser manuseada de forma correta. Seguem instruções recomendadas de acordo com orientação da

DGS (nº  019/2020 de 03/04/2020):

3. A proteção da máscara só é garan�da se respeitar as instruções de limpeza e conservação.
4. A máscara dever ser guardada em ambiente seco e resguardadas de potencial contaminação.
5. Em caso de defeito ou dano não use a máscara, subs�tua por outra.
6. No final do ciclo de vida da máscara, deverá lavá-la nas condições definidas em “limpeza e conservação” e após lavagem deve ser 
descartada como resíduo têx�l não perigoso. Caso opte por não a lavar, descartar como resíduo biológico.
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a) Higienização das mãos, com água e sabão ou com uma solução à base de álcool, antes de colocar a máscara; • b) Colocação da máscara 
com a face interna virada para a cara, e a face externa virada para fora; • c) Ajuste da extremidade rígida da máscara ao nariz, cobrindo a 
boca, o nariz e o queixo com a máscara, cer�ficando que não existe espaços entre o rosto e a máscara; • d) Não se deve tocar na máscara 
enquanto esta es�ver em u�lização, caso aconteça, deve ser feita higienização das mãos imediata; • e) Período máximo de u�lização de 
cada máscara de 4h por dia, devendo a máscara ser subs�tuída por uma nova no final desse período ou assim que se encontre húmida. A 
máscara re�rada deve ser lavada antes de ser reu�lizada; • f) Se acidentalmente molhar a máscara deve trocá-la por outra bem seca logo 
que possível. A máscara molhada deve ser lavada antes de ser reu�lizada; • g) A remoção da máscara deve ser feita a par�r da parte de 
trás (não tocando na frente da máscara), segurando nos elás�cos; • h) A máscara deve ser colocada individualizada num saco plás�co 
fechado, até ser colocada na máquina de lavar; • i) Deve ser feita nova higienização das mãos, no final da u�lização e manuseamento da 
máscara.

Este disposi�vo não é um disposi�vo médico. Não cumpre o regulamento das máscaras 
cirúrgicas (regulamento UE/2017/745) nem dos equipamentos de proteção individual 
(regulamento UE/2016/425). A máscara deve ser usada bem seca depois de lavada. A 
máscara molhada / húmida diminuí a proteção da máscara. A máscara só pode ser usada por 
outra pessoa após lavagem. Ao fim da u�lização diária recomendada, a máscara deve ser 
lavada antes de ser reu�lizada.

LIMITAÇÕES DE USO:



Conceived to protect the user from external contamina�on while ensuring an excellent level of breathability. 
Protec�ve structure of 3 layers, two in light kni�ed fabric, with high air permeability, An�bacterial and An�-Sta�c 
proper�es, involving the inner filter layer. Ear elas�cs to ensure fit and flexible nose clip for adjustment.

Features: Par�cle reten�on capacity of 82% and air permeability of 26 l /minute.

Product cer�fied by CITEVE for a minimum of 25 washes. This mask accomplish all the standard performance 
requirements in accordance with Social Masks “for use in the scope of COVID 19.” defined by DGS, INFARMED, 
ASAE e IPQ. Designed and manufactured in Portugal.

Made of kni�ed fabric with an�microbial, ecological treatment, without incorpora�on of heavy metals and with 
minimal environmental impact, which acts as a protec�ve shield against bacteria and fungi, with proven 
effec�veness a�er 30 washes, minimum.
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The mask must be washed using a normal and complete washing cycle at 60°C with 
washing powder, a�er each using. The user must ensure that the mask is dry before 
wearing it. Do not dry clean.

Reusable Mask Protec�on Grade 3 - Children

COMPOSTION: CARE INSTRUCTIONS:

TECHNICAL FILE: AC0594

1. The mask must be washed before its first use and following the recommenda�ons for conserva�on and cleaning.

4. The mask must be stored in a dry and protected from poten�al contaminator environment.

6. At the end of the mask life, you should wash it according to care instruc�ons. A�er washing it may be discharged as a no hazardous tex�le 
    waste. If you choose not to wash the mask you should discharge it as biological waste

2. The reusable mask should be handled correctly. Follow recommended instruc�ons according to DGS guidance (nº 019/2020 de 
     03/04/2020):

5. In case of defect or damage do not use the mask, replace it with another one.

3. The protec�on of the mask is only guaranteed if you follow the cleaning and maintenance instruc�ons.

Placing the mask with the inner side facing the skin, and the external side facing out;
Before pu�ng the mask the user must proceed with hand hygiene with soap and water or with an alcoholic solu�on;

Adjust the rigid edge of the mask to the nose. The mask should cover mouth, nose and chin. Make sure that there are no spaces 
between the face and mask;
The mask should not be touched during u�liza�on , if this happens, hand hygiene should be performed immediately;
The maximum �me of u�liza�on of each mask is 4h per day, a�er that the mask must be replaced. The same procedure as soon 
as the mask gets wet. The removed mask should be washed before being using again;
If you accidentally wet the mask, replace it with a dry one as soon as possible. The wet mask must be washed before re-used;
The mask must be removed from the back (not touching the front of the mask), holding the �es or elas�cs;
 The mask must be placed individually in a close plas�c bag, un�l it is placed in the washing machine;
A new hand hygiene must be carried out at the end of the use and mask handling;

b)

h)
i)

e)

c)

d)

f)
g)

a)

This mask should be used as a complement of protec�on and hygiene measures recommended and rules of social distance defined as 
fundamental for COVID-19 control. For more informa�on, please consult h�ps://covid19.min-saude.pt.

This mask is not a medical device. It doesn’t comply with regula�on or surgical masks (Regula�on UE/2017/745) or of personal protec�ve equipment 
(Regula�on UE/2016/425)”. The mask should be well dry a�er washed. The wet mask decreases the protec�on. The mask can only be use by someone 
else a�er washing. At the end of recommended daily use or whenever you return home, the mask must be washed before being reused.

RESTRICTIONS:

PICTOGRAM EXAMPLE OF MASK PLACEMENT
PICTOGRAMA EXEMPLIFICATIVO DE COLOCAÇÃO DE MÁSCARA

PICTOGRAM EXAMPLE OF MASK REMOVAL
PICTOGRAMA EXEMPLIFICATIVO DA RETIRADA DE MÁSCARA

IDENTIFICATION OF FRONT AND BACK SIDE: Care label applied in the back side

USE INSTRUCTIONS:

A MÁSCARA DEVE SER COLOCADA E REMOVIDA COM A SUPERVISÃO DE UM ADULTO THE MASK MUST BE PLACED AND REMOVED WITH THE SUPERVISION OF AN ADULT
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