
 

 

SEMI-MASCA DE PROTECTIE TIP FFP 

 

Important! 

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

Descriere 
Semi-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. 
Semi-mastile sunt de unica folosinta. 
Semi-mastile de protectie respiratorie sunt echipamente de protectie impotriva particulelor si 
aerosolilor de dimensiuni foarte mici, chiar de ordin submicronic. Sunt destinate să asigure o etanşeitate 
adecvată faţă de atmosfera ambiantă la nivelul feţei purtătorului, atunci când pielea acestuia este 
uscată sau umedă şi când acesta mişcă capul. In Romania si in Europa, acest tip de masti sunt 
reglementate de Standardul european EN 149:2001+A1:2009. 

Din punct de vedere al testelor Semi-mastile de protectie civila sunt supuse la cele mai multe 
teste (peste 15 la numar) dintre care cele mai importante fiind bineinteles cele de eficienta la filtrare. 
Daca la mastile faciale de uz civil se testeaza eficienta de filtrare la particule cu dimensiuni de 3 microni, 
la mastile de uz medical se testeaza eficienta la filtrare la bacteria Staphylococcus aureus, la Semi-
mastile de protectie respiratorie, eficienta la filtrare se testeaza pentru particule/aerosoli incepand cu 
dimensiune de 0,3 microni. 
 



 
In functie de rezultatul testelor, si conform standardului, Semi- mastile faciale se impart dupa 

cum 
urmeaza: 

 FFP 1 – eficienta filtrare > 80% 
 FFP 2 – eficienta filtrare > 94% 
 FFP 3 – eficienta filtrare > 99% 

 

Testele de PFE (Particle filtration eficiency) sunt realizate conform Standard European EN 
149:2001+A1:2009 de catre Centrul de Cercetare Stiintifica pentru Aparare CBRN si Ecologie. 
               Straturile filtrante sunt realizate din polipropilene netesuta, aceste straturi nu irita pielea si nu 
sunt toxice. 
Mod de livrare 
Mastile sunt ambalate individual, apoi se ambaleaza cate 5 sau cate 10 bucăți într-o cutie. Ulterior se 
ambaleaza dupa cum urmeaza: 

- 32 de cutii a cate 10 semi-masti sunt ambalate intr-o cutie mai mare iar 16 astfel de cutii sunt 
ambulate pe palet, in total 5120 buc semi-masti. 

- 48 de cutii a cate 5 semi-masti sunt ambalate intr-o cutie mai mare iar 16 astfel de cutii sunt 
ambulate pe palet, in total 3840 buc semi-masti. 

 

Specificație 
 

Din gama Valrom Industrie de semi-masti faciale de uz cilvil, conforme cu EN 149:2001+A1:2009, se 
poate alege dintre: 

 SANI01310100010 - SEMI-MASCA PROT RESP FFP1 P23 SET 10BUC 
 SANI01310200010 - SEMI-MASCA PROT RESP FFP2 P22 SET 10BUC 
 SANI01310200005 - SEMI-MASCA PROT RESP FFP2 P22 SET 5BUC 
 SANI01310300010 - SEMI-MASCA PROT RESP FFP3 P25 SET 10BUC 

Pe semi-mastile faciale de uz civil conforme cu EN 149:2001+A1:2009, produse de Valrom Industrie veti 
gasi inscriptionat: 
 

 
 

 VALROM INDUSTRIE - NUME PRODUCATOR 
P22,23,25 - COD MATERIAL (in functie de ce materiale au 
fost folosite la productia mastilor); 
EN149:2001+A1:2009 - STANDARDELE APLICATE: 
FFP1/ FFP2/FFP3 - TIPUL SEMI-MASTII IN FUNCTIE DE 
GRADUL DE FILTRARE 
NR - NEREUTILIZABILA (NR) 
 
                                                                      
                    
 

 

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 
 

 
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. 


