
Măscuțe  De  Protecție Vesele, Colorate Și Confortabile
- PENTRU ÎNTREAGA FAMILIE-

Măști reutilizabile din textil
certificat conform Standardului

OEKO-TEX® 100

Folosirea de măști textile contribuie la 
controlul pandemiei COVID-19, dar doar 
dacă sunt respectate măsurile de igienă 
și distanțare socială. Există riscul ca 
purtarea măștilor să ducă la un simț fals 
de siguranță cu ignorarea celorlalte 
măsuri de sănătate publică. Dacă 
alegem să purtăm o mască o facem 
pentru a-i proteja pe cei din jur și pe 
noi înșine, dar doar dacă o facem 
corect. 

DE CE SĂ FOLOSEȘTI  MASCA DE 
PROTECȚIE?

O mască reduce particulele inspirate, 
dar mai important reduce particulele 
expirate în exterior . 
Îi protejezi pe cei din jur. 
Nu mai duci atât de des mâna la nas, 
gura, ochi.
Oferă un grad bun de filtrare, sunt 
comode și reutilizabile după spălare.

RECOMANDĂRI OMS PENTRU A 
FOLOSI CORECT MASCA DE 

PROTECȚIE
Înainte de a pune masca trebuie ne 
spălăm mâinile cu apă și săpun sau cu 
soluție dezinfectantă pe bază de alcool;
Nu ținem masca doar pe gură, aceasta 
trebuie să acopere și nasul. 
Trebuie să evităm pe cât posibil să 
atingem masca; dacă totuși facem acest 
lucru, trebuie ne spălăm mâinile cu apă 
sau săpun sau cu soluție dezinfectantă pe 
bază de alcool;
O mască umedă trebuie înlocuită;
Atunci când scoatem masca: nu se 
atinge din față, ci se scoate din spate;
La sfârșit ne spălăm mâinile cu apă sau 
săpun sau cu soluție dezinfectantă pe 
bază de alcool.
Nu se dă jos și nu se ține la gât masca 
pentru a fuma, scuipa, etc.

ATENȚIE
Această mască nu este un dispozitiv medical. 
Măștile din textil (indiferent din ce materiale sunt 
confecționate) nu oferă protecție 100% împotriva 
virusului COVID19, așa că este obligatorie respectar-
ea măsurilor de distanțare socială și spălatul des pe 
mâini.

Ajută la reducerea 
răspândirii 

infecțiilor virale
în mulțime 
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CARACTERISTICI
Sunt confortabile și ajută la reducerea 
răspândirii infecțiilor virale în mulțime. 
Sunt lavabile, reutilizabile, sterilizabile 
și nu îngreunează respirația (materialul 
exterior este respirabil pentru toate 
sezoanele).
Sunt ideale pentru ciclism, ski , 
camping, drumeție, meșteșuguri, 
grădinărit, călătorii, plimbare în aer liber, 
cumpărături, protejează gura și fața de 
praf, frig, germeni, cenușă, polen, 
alergie, gripă, ceață, noxele eliminate de 
autoturisme, fumat pasiv, etc.
Se poartă cu bărbia, nasul și gura 
acoperite și cu părțile laterale cât mai 
lipite de obraji.
Elasticul de fixare se poare regla în 
funcție de nevoie.

ÎNTREȚINERE 
Se poate spăla la temperaturi înalte (de 
preferat în săculeț de textil și împreună 
cu textile de culoare asemănătoare) și se 
sterilizează prin călcare cu aburi la 
120-150°.
Nu este recomandat să aplicați fierul de 
călcat direct pe suprafața colorată.  
Spălarea și călcarea se pot face zilnic 
sau la nevoie.
Nu este recomandată utilizarea clorului  
sau a altor dezinfectanți pe bază de clor 
pentru sterilizarea măscuțelor. 

COMPOZIȚIE
STRAT INTERIOR: 
100% bumbac confortabil ce nu irită 
fața.
STRAT EXTERIOR:
Microfibră 100% PES (polyester) de 
densitate 220g/m2 personalizat cu 
diverse modele prin prin sublimare la 
200 ° C. 
Este un material HIDROFOB, rezistent la 
șifonare, etanș în contact cu aerul și nu 
întreține arderea (conform clasei de foc 
B1).
Cerneala folosită pentru imprimare 
este de calitate superioară, pe bază de 
apă, non-toxică. 
Atât țesătura cât și cerneala sunt 
certificate conform Standardului 
OEKO-TEX® 100*: 

*STANDARD 100 de OEKO-TEX® este una dintre cele 
mai cunoscute etichete la nivel mondial pentru textile 

testate pentru substanțe nocive. Reprezintă calitatea și 
siguranța ridicată a produselor.

PRODUS ÎN ROMÂNIA de 
FIRST PRINTEX SOLUTION S.R.L. 
Sediul social: Str. Cătănoaia, nr 33, Hala 2, 
Sector 3, București; CUI 37822876; 
Nr.Înreg.Reg.Com.: J40/10184/2017
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Filtre de hârtie  „Drop Block”
pentru măștile faciale

Filtrele de hârtie „Drop Block” sunt 
produse de Fedrigoni Group,  
fabrică certificată BRC și 
înregistrată la autoritatea sanitară 
competentă pentru producerea de 
materiale aflate în contact direct cu 
alimentele.
CERTIFICĂRI
„Drop Block” este potrivit pentru 
contactul direct cu produsele 
alimentare conform următoarelor 
legislații comunitare:
• Regulamentul (CE) nr. 1935/2004
• Regulamentul (CE) nr. 2023/2006
și următoarea legislație italiană:
• DPR 777/82 și actualizările și 
modificările ulterioare
• DM 21/03/1973 și modificările și 
modificările ulterioare
CARACTERISTICI
Este NON-TOXIC.
Gramaj: 62 g / m².
Grosime: 132 μm.
Este compus din celuloză pură și 
un procent ridicat de bumbac, iar 
compoziția sa chimică acționează 
ca o barieră împotriva secrețiilor 
respiratorii sub formă de picături 
sau aerosoli.

Se recomandă suprapunerea mai 
multor straturi de hârtie de filtru 
„Drop Block” pentru o mai mare 
eficacitate.
Articolul a fost testat pentru inerție 
organoleptică (testul gustului și 
mirosului conform UNI EN 1230-1 
și 1230-2) și nu a fost detectată 
nicio modificare sau diferență de 
miros și gust.
Testele de screening nu au raportat 
prezența substanțelor periculoase 
pentru sănătatea umană.

Fabricat în Italia. 
Ambalat și distribuit  în România de 
FIRST PRINTEX SOLUTION S.R.L. Sediul 
social: Str. Cătănoaia, nr 33, Hala 2, 
Sector 3, București; CUI 37822876; 
Nr.Înreg.Reg.Com.: J40/10184/2017. 
Telefon: 0730.260.031/ 0741.228.633.
Email: o�ce@mascutavesela.ro.
Web: www.mascutavesela.ro

15 filtre

- PENTRU ÎNTREAGA FAMILIE-


