
 

 

Măști faciale de uz civil 

 

Dimensiuni masca: 
L= 175 +/- 5,0 mm;  l= 95 mm +/- 5,0 mm 

Important! 

Înainte de utilizare, citiți cu atentie aceste instrucțiuni. 
Păstrați aceste instrucțiuni pentru referință. 
Consultați informațiile furnizate de producător. 
 

Descriere 
Masca se utilizeaza la nevoie atunci cand se doreste protectie sporita impotriva : 

- contactului fetei cu mainile murdare  
- inhalarii directe a diverselor particule din aer 

Materialele filtrante permit o respiratie fara efort si constituie o bariera eficace de filtrare. 
Mastile sunt de unica folosinta. 
              Mastile sunt produse in conformitate cu CEN Workshop Agreement CWA 17553:2020 (E)-
Community face coverings (Acordul echipei de lucru a membrilor Centrului European de Standardizare 
CWA 17553:2020 (E) - Masti faciale de uz civil). 
              Mastile faciale de uz civil sunt destinate utilizarii persoanelor care nu prezinta niciun simptom 
clinic de infectie virala sau bacteriana si care nu intra in contact cu persoane care prezinta astfel de 
simptome. 
Mastile faciale de uz civil, destinate pentru utilizarea de zi cu zi, minimizeaza proiectia picaturilor 
respiratorii ale utilizatorului, saliva, sputa sau secretii respiratorii atunci cand vorbesc, tusesc sau 
stranuta. Masca faciala de uz civil poate, de asemenea, sa limiteze patrunderea picaturilor respiratorii de 



origine externa in zona de nas si gura a utilizatorului mastii. De asemenea, previne utilizatorul de orice 
contact cu mainile in zona acoperita de masca faciala de uz civil. 

 
 
             Daca sunteti bolnav, aceasta masca faciala de uz civil este improprie. Solicitati sfatul medicului 
dumneavoastra. 
Masca faciala de uz civil nu este un dispozitiv medical in sensul Directivei 93/42 / CEE sau a 
Regulamentului UE / 2017/745 (masti chirurgicale) si nici nu este echipament individual de protectie in 
sensul Regulamentului UE / 2016/425 (dispozitive de protectie respiratorie). 
          Deoarece mastile de uz civil nu sunt standardizate la nivel european, in luna iunie 2020, membrii 
Centrului European de Standardizare, au creat Acordul CWA 17553:2020 (E) - Masti faciale de uz civil 
(CEN Workshop Agreement CWA 17553:2020 (E) - Community face coverings). 

Acest Acord CEN nu poate fi în niciun caz considerat ca fiind un standard oficial elaborat de CEN 
și de 
membrii săi. Acest Acord CEN este disponibil public ca un document de referință al organismelor 
standard naționale ale membrilor CEN. 

Astfel, Acordul CEN CWA 17553:2020 (E), pe langa alte cerinte, indica doua grade de filtrare 
necesare ca mastile faciale de uz civil sa fie eficiente, astfel: 

 ≥ 70% pentru particule de 3 microni ± 0,5 
 ≥ 90% pentru particule de 3 microni ± 0,5 

Straturile filtrante sunt realizate din polipropilene netesuta, aceste straturi nu irita pielea si nu sunt 
toxice. 

 
Mod de livrare 
Mastile se ambaleaza cate 10 bucăți într-o pungă. Ulterior se ambaleaza dupa cum urmeaza: 

- 50 de bucăți într-o cutie (SANI01310000050 MASCA FACIALA DE UZ CIVIL L70 SET 50buc,                    
SANI01330000050 MASCA FACIALA DE UZ CIVIL L90 SET 50buc). 

Sau 
- 300 bucăți într-o cutie -30 pungi a cate 10 masti fiecare (SANI01310000010 MASCA FACIALA DE 

UZ CIVIL L70 SET 10buc, SANI01330000010 MASCA FACIALA DE UZ CIVIL L90 SET 10buc). 
 

Cele 50 bucati masti, ambalate in cutie carton, se vor ambala in set de 20 de astfel de cutii, intr-o cutie 
mai mare. 
 

Specificație 
 

Din gama Valrom Industrie de Masti faciale de uz cilvil, conforme cu CWA 17553:2020, se poate 
alege 
dintre: 
SANI01310000050 - MASCA FACIALA DE UZ CIVIL L70 SET 50buc - BFE (Bacterial Filtration Eficiency) 78% 
SANI01310000010 - MASCA FACIALA DE UZ CIVIL L70 SET 10buc - BFE (Bacterial Filtration Eficiency) 78% 
SANI01330000050 - MASCA FACIALA DE UZ CIVIL L90 SET 50buc - BFE (Bacterial Filtration Eficiency) 99% 
SANI01330000010 - MASCA FACIALA DE UZ CIVIL L90 SET 10buc - BFE (Bacterial Filtration Eficiency) 99% 



Testele de BFE sunt realizate conform Standard European EN 14683:2019+AC:2019 de catre Centrul de 
Cercetare Stiintifica pentru Aparare CBRN si Ecologie. Testul de BFE este mai riguros decat cerintele din 
CWA 17553:2020 pentru particule de 3 microni. Intotdeauna verificati conformitatea mastilor.  
Pe Mastile faciale de uz civil produse de Valrom Industrie veti gasi inscriptionat: 
VALROM - NUME PRODUCATOR; 
L70  – TIPUL MASTII IN FUNCTIE DE GRADUL DE FILTRARE; 
CWA 17553 - STANDARDUL APLICAT. 

 

                                                                      
                   Pentru grad filtrare BFE 78%                            Pentru grad filtrare BFE 99% 
Nu se recomanda folosirea in situatiile urmatoare 
• Nu folosiți pentru protectia impotriva gazelor și vaporilor, vapori de la uleiuri sau praf de la sablare. 
• Nu utilizați într-o atmosferă cu mai puțin de 19,5% oxigen. 
• Nu folosiți în prezența flăcărilor deschise. 
 

Limitări și avertismente 
• Asigurați-vă întotdeauna că produsul este: 

- potrivit pentru aplicație; 
- purtat corect; 
- purtat pe toată perioada de expunere; 

• Produsul nu este rezistent la flacără și nu trebuie utilizat în prezența flăcărilor deschise. 
• Nu folosiți mai mult de 3-4 ore sau daca masca s-a umezit. 
• Nu alterați, nu modificați sau reparați produsul în niciun fel. 
• Acest produs nu conține latex și componente din cauciuc natural. 
• Acordați atenție sporita atunci cand produsul se utilizează pentru activități sportive. 
 

Condiții de depozitare și valabilitate 
Produsul trebuie depozitat într-un loc uscat și curat și păstrat la o temperatură cuprinsă între -20 

° C și + 50 ° C cu un raport de umiditate maxim <80%. Depozitați și mențineți produsul în ambalajul 
original. 

Valabilitate 2 ani. 
 

 
Interval de temperatură: -20 ° C + 50 ° C.  

  Umiditate maximă: <80%. 

   

Perioada de depozitare a produsului este de 2 ani de la data fabricării. 
 



Recomandari de utilizare 
 

  
1. Asigurați-vă că mâinile dumneavoastră sunt curate, luați 

masca și verificați că nu este deteriorată. 
2. Prindeți benzile elastica și poziționați masca pe față cu 

puntea nazală la partea superioară. 

  
3. Plasați banda elastic după urechi și poziționați masca peste 

nas și sub bărbie 
4. Ajustați masca pentru a acoperi zona de la nas la 

bărbie și profilați puntea nazală peste septul nazal 
pentru  o bună aderare. 

 
Îndepărtarea și eliminarea produsului 

Cu o mână apucați agățătorilor de ureche și așezați-le în față, în timp ce cu cealaltă mână 
apucați masca și apoi țineți-o departe de față. Scoateți masca și spălați-vă bine mâinile. 

Vă rugăm să rețineți: toate dispozitivele de unică folosință trebuie aruncate conform 
prescripțiilor sistemului local de gestionare a deșeurilor. 


