O material não tecido cinzento contido na máscara facial é o grafeno de biomassa Healfiber® do Shengquan Group. O grafeno de biomassa é um novo material
de carbono funcional que inclui grafeno de camada única e multicamadas feito
de celulose de espiga de milho por carbonização catalítica de alta temperatura.
INSTRUÇÕES E INFORMAÇÕES
1. O não cumprimento de todas as instruções e restrições pode afetar gra-

vemente a eficácia da presente semi-máscara de partículas e dar origem a
doença, ferimentos e até morte.
2. Uma máscara devidamente adaptada é absolutamente essencial. Antes de a

usar no local de trabalho, o empregador tem de dar formação ao utilizador
relativamente à utilização correta da máscara de acordo com as normas de
segurança e de saúde aplicáveis.
3. Esta semi-máscara de partículas não fornece oxigénio. Use apenas em áreas

adequadamente ventiladas que contenham oxigénio suficiente para sustentar a vida.
4. Elimine a máscara e substitua-a por uma nova se:

a) uma obstrução excessiva da semi-máscara de partículas conduzir a dificuldades respiratórias.

5. Verificação do ajuste:

c) Para testar o ajuste da semi-máscara de partículas sem a válvula de expiração, coloque as duas mãos sobre a máscara e respire profundamente.
d) Se um fluxo de ar conseguir ser sentido na área do nariz, reinsira ou aperte
o clipe nasal.
e) Se existir fluxo de ar à volta das bordas da máscara, reposicione a semimáscara de partículas ou o elástico para um melhor ajuste.
6. Remoção da máscara: Tenha cuidado para não tocar na parte externa da

máscara com as mãos. A máscara deve ser removida retirando os elásticos
e agarrando o interior.

Colocar a máscara …

... Retirar

para dentro. Seguidamente, deslize o elástico para criar uma vedação facial
positiva.

partículas, mas não previne o perigo ou o contágio por doenças ou infeções. A utilização incorreta pode resultar em doença ou morte.
6. Esta semi-máscara de partículas marcada com „NR” não deve ser usada

durante mais do que um turno.
7. A presente semi-máscara de partículas não é adequada para utilizadores

10. Se for usado na indústria, pergunte ao médico da empresa.

ELIMINAÇÃO
2. Máscaras contaminadas (por exemplo, com tuberculose ou Covid-19)

devem ser eliminadas de acordo com os respetivos regulamentos de
higiene.

2. Segure na semi-máscara de partículas sobre o nariz e a boca e puxe o elástico

4. Ajuste o clipe nasal com as duas mãos e faça uma curva correspondente

5. A presente máscara protege contra determinadas contaminações por

1. A máscara deve ser eliminada no lixo residual.

garantir que a mesma fica vedada.

mesmos podem ser encurtados através dos tubos de plástico incluídos.

4. A máscara deve ser verificada visualmente antes de cada utilização e não

9. Observe a DGUV 112-190.

1. Coloque a máscara no rosto e pressione a vedação nasal à volta do nariz para

para atrás das orelhas.

tras condições que possam impedir uma boa vedação, para cumprir os
requisitos de vedação.

com danos auditivos.

COLOCAR E RETIRAR A MÁSCARA

3. Se os elásticos forem muito longos para o encaixe correto da máscara, os

f) Em áreas potencialmente explosivas.
3. Não use a semi-máscara de partículas se tiver pelos faciais ou em ou-

8. Período recomendado de utilização: Entre 4 e 8 horas.

5. Remova a semi-máscara se ocorrerem tonturas, irritações ou outro problema.

acordo com as instruções do fabricante (ver pictogramas).

e) Em caso de jateamento a areia, pulverização e amianto.
2. Não altere nem use indevidamente esta máscara.

deve apresentar qualquer dano.
Se for difícil respirar ou se a máscara estiver danificada ou distorcida, substitua a mesma imediatamente.
Substitua a máscara se não for possível obter uma vedação facial adequada.
Seguir cuidadosamente estas instruções é um passo importante para usar
a máscara com segurança.

b) a semi-máscara de partículas estiver danificada.
6. Armazene a semi-máscara filtrante de partículas num local limpo e seco, de

d) Se as contaminações ou as suas concentrações não forem conhecidas
ou se representarem risco para a vida ou forem prejudiciais para a
saúde.

RESTRIÇÕES DE UTILIZAÇÃO
1. Não use a máscara nem aceda a áreas contaminadas nas seguintes circunstâncias:

a) Se a atmosfera contiver menos de 19,5% de oxigénio.
b) Se sentir cheiro ou sabor a impurezas.
c) Para proteção contra gases ou vapores.rodzaje skażeń lub ich stężenia są
nieznane lub bezpośredniozagrażające życiu lub zdrowiu.

Faixa de temperatura
em condições de
armazenamento: De
-20°C a + 30°C

Humidade relativa
mais elevada em
condições de armazenamento: <80%

Fim do prazo de validade: 3 anos a contar da
data de fabrico
Pode encontrar a
data de produção na
etiqueta

Ver as instruções
e informações do
fabricante

EUA

Empresas: SQ Medical Supplies Inc.
Morada: 1001 S Lawson St, Stadt der Industrie, CA 91748 Estados Unidos da América
Contacto: Fred Bai Linha direta de atendimento ao cliente: 1-888-912-8168
Email: info@sqmedicalsupplies.com

ALEMANHA

Empresas: SQ Deutschland GmbH
Morada: Gutenbergstraße 6, 34466 Wolfhagen / Alemanha
Email: masken@sq-deutschland.com
Linha direta de atendimento ao cliente: +49 (0)5692 99707-0

ESPANHA

Empresas: SQ Insertec Europe, S. L.
Morada: C/ La Bureba 2, 09007 Burgos, Espanha
Contacto: Shuli Shen Linha direta de atendimento ao cliente: (+34)947 07 6153

POLÓNIA

Empresas: SQ Polska Sp. Zo.0o.
Morada: ul. Stoneczna 43, 32-050 Skawina, POLÓNIA
Contacto: Wojciech Milc Linha direta de atendimento ao cliente: 0048 (12) 256-04-26

RÚSSIA

Empresas: The Scientific And Technical Center Of Industrial Technologies LLC
Morada: B. Sampsonievsky Pr., D.45, Lit. A, 194044, St. Petersburg, Rússia
Contacto: Mikhail Lavrentyev
Linha direta de atendimento ao cliente: +7 (812) 401-69-00, +7 (812) 647-92-00

BRASIL

Empresas: SQ do Brasil Comercialização de Produtos Quimicos Ltd.
Morada: Rua Fiação da Saúde, 145 Conjunto 48, São Paulo-SP, Brasil
Contacto: Daniel Vidal Linha direta de atendimento ao cliente: +55-11-974604748

ÍNDIA

Empresas: SQ Enterprises Private Limited
Morada: No. 6/60-2, Sylvan Gardens, G. N. Mills Post, Coimbatore-641 029, Índia
Contacto: Regith Gopinath Linha direta de atendimento ao cliente: +91-9789185555

AUSTRÁLIA

Empresas: HIGH-TECH PTY LTD
Morada: U109, 7 Hoyle Ave, Castle Hill, NSW 2154 Austrália
Contacto: Elaine Meng Linha direta de atendimento ao cliente: +61 481265768

DIN EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR
A declaração de conformidade da UE pode ser descarregada no seguinte site:
http://e.shengquan.com, www.sq-deutschland.com/masken.html
As semi-máscaras de filtragem de partículas estão em conformidade
com o regulamento da União Europeia 2016/425 e têm a marca CE
correspondente. As mesmas foram testadas de acordo com a DIN
EN 149:2001 + Al1:2009 FFP2 NR. Entidade de certificação CE: CCQS
Certification Services Limited, Block 1, Blanchardstown Corporate
Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin15, D15 AKK1, Irlanda
(NB 2834).

FFP2 DE PARTÍCULAS

SEMI-MÁSCARA FILTRANTES

DIN EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR

Art. n.º SNN70369B

INSTRUÇÕES E INFORMAÇÕES

[Fabricante]: Shandong Shengquan New Materials Co., Ltd.
[Morada]: Diaozhen Industrial Development Zone, Zhangqiu Comarca
de Jinan, Shandong, China
[Linha direta de atendimento ao cliente]: 0086-400-777-8118
[Email]: sq.ppe@shengquan.com
[Webseite]: www.shengquan.com
[Importador]: SQ Deutschland GmbH
Gutenbergstraße 6, 34466 Wolfhagen / Alemanha
www.sq-deutschland.com

Leia atentamente as instruções antes da utilização.

