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Nestes tempos em que os requisitos de higiene devem ser estritamente cumpridos por todos, você 
quer que seus funcionários e clientes possam seguir escrupulosamente as regras. 

É por isso que a MATTTEO lança agora as máscaras protetoras Safe@Work. Estas máscaras  
descartáveis são perfeitas para garantir a higiene respiratória em lojas de departamento, estabele-
cimentos de catering, oficinas e no escritório ou em casa. 

Nossas máscaras bucais são aprovadas pela CE e consistem de 3 camadas. Isto significa que  
nossas máscaras garantem uma boa proteção em combinação com o máximo conforto de uso. 
Cada máscara tem um tamanho de 9,5 x17 cm e é equipada de série com dois elásticos.   

MÁSCARAS PROTETORAS

Como a MATTTEO tem um grande estoque destas máscaras protetoras Safe@Work, somos capa-
zes de entregá-las a você em um prazo muito curto. Você também pode entrar em contato conosco 
para os distribuidores das máscaras, portanto, você só precisa de 1 endereço para todos os seus 
suprimentos de desinfecção.

Entre em contato agora em info@mattteo.com
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Tecido não tecido colorido

Proteção eficaz contra objetos visíveis, tais como gotas.

Filtra partículas não oleosas do ar.

Tecido filtrante de sopro fundido

Tecido não tecido

Absorve o ar quente e exalado, deixan-
do a pele seca e confortável.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Uso Único

Material Tecido não tecido

Filtro Sopro Fundido

Dimensões 9,5 x 17 cm

Cor Azul

Laços de orelha 2 - Elásticos

Certificação CE aprovado

Embalagem 50 unidades

Dispensador Opcional

Manual do usuário

O lado colorido no exterior com  
o fio metálico na parte superior.

Cubra sua boca e nariz com a máscara e 
coloque os elásticos atrás de suas orelhas.

Use seus dedos para fixar o fio metálico ao 
redor de seu nariz. Puxe a máscara para 
baixo até que seu queixo esteja coberto.

Ajuste a máscara e certifique-se de 
que não haja espaço entre seu rosto e a 

máscara.



Tel: +32 3 369 11 08
Fax: +32 3 311 53 89

Mail: info@mattteo.com
Web: www.mattteo.com
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