
Fundada em 1992, é uma empresa do setor têxtil, atuando na 

industrialização de tecidos planos de altíssima qualidade. É especia-

lizada na produção de tecidos voltados para o setor de decoração 

(estofados), bem como tecidos técnicos e de moda. 

Comprometida com a atual situação mundial, por força da CO-

VID-19, resolveu empregar seus esforços e conhecimentos na fabri-

cação de máscaras de proteção em tecido, lavavéis e reutilizáveis, 

uma vez que estas foram expressamente autorizadas pelo Ministério 

da Saúde, mediante à NOTA INFORMATIVA Nº 3/2020-CGGAP/DESF/-

SAPS/MS. 

Para tanto, aliou-se qualidade e preço justo, possibilitando o 

acesso de toda população aos seus produtos.
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Especi�cações do Produto

A máscara de proteção facial 

lavável e reutilizável, é confec-

cionada em tecido 100% algo-

dão, de alta densidade, de fabri-

cação própria, proporcionando 

conforto e enorme e�cácia no 

tocante à vedação. Possui três 

pregas para melhor ajuste à face, 

sendo sua �xação por meio de 

elásticos. Possui viés nas laterais, 

conferindo-lhe melhor acaba-

mento e resistência.

A construção do seu tecido é 

feita de maneira a deixá-lo extre-

mamente denso, ou seja reduzin-

do ao máximo os espaços entre 

os �os, resultando em melhor 

e�cácia no bloqueio de sprays.

L O R E M  I P S U M
L O R E M  I P S U M  |  6 , 7 9 $

MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL LAVÁVEL, REUTILIZÁVEL 
100% ALGODÃO
Modelo TM0101
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Composição – Materiais

• Tecido

         - algodão 100% 

         - peso 291g/m²

         - ligamento panamá

         - acabamento peletizado e 

           alvejado

• Viés laterais

• 3 pregas para melhor ajuste

• Elásticos laterais

• Medidas do produto em repouso: 

          - altura: 9,5 cm

          - lagura: 18 cm 

• Cobertura em uso:

          - altura:18,5 cm

          - largura: 18 cm

• Peso aproximado: 12,55 g
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Indicações de uso
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Indicado para proteção das vias respiratórias contra poeira e gotí-

culas de secreções.

Desenvolvida segundo a recomendação do Ministério da Saúde, 

NOTA INFORMATIVA Nº 3/2020-CGGAP/DESF/SAPS/MS.

Não indicada para uso por pro�ssionais da saúde, visto não pos-

suir homologação pela ANVISA.

Condições de estocagem

Deve ser mantido em sua embalagem original, sem contato com 

áreas contaminadas, poeira e umidade.
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A validade nas con-

dições de estoque (não 

uso) especi�cadas é por 

tempo indeterminado.

A vida útil é variá-

vel dependendo do tipo 

de contaminante, sua 

concentração, da fre-

quência respiratória do 

usuário, da umidade 

relativa do ambiente e 

da conservação do pro-

duto pelo usuário.

Caso a máscara 

apresente ao longo do 

tempo quaisquer tipos 

de avaria, como furos, 

rasgos, afrouxamento, 

entre outros, deve-se 

descartá-la imediata-

mente, substituindo por 

uma nova.

O uso da máscara deve ser indivi-

dual, jamais devendo ser compartilha-

da entre familiares, amigos e outros.

Coloque a máscara com cuidado 

de modo que cubra boca e nariz.

Enquanto estiver fazendo uso da 

máscara, evite tocá-la.

Ao chegar em casa, lave as mãos 

com água e sabão, secando-as bem, 

antes de retirá-la.

Remova a máscara pegando pelos 

elásticos, evitando tocar na parte da 

frente.

Medidas de utilização

Validade e vida útil

#MASKS4ALL
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Instruções de lavagem

Faça a imersão da máscara em recipiente com água potável e 

água sanitária (2,0 a 2,5%) por 30 minutos. A proporção de 

diluição a ser utilizada é de 1 (uma) parte de água sanitária para 

50 (cinquenta) partes de água (por exemplo: 10 ml de água sani-

tária para 500 ml de água potável).

Após o tempo de imersão, realizar o enxágue em água corren-

te e lavar com água e sabão.

Após a lavagem, higienize as mãos com água e sabão.

Para a reutilização, a máscara deve estar totalmente seca.

Após a secagem completa, utilize o ferro quente e a acondi-

cione em saco plástico, individualmente.

Trocar a máscara sempre que apresentar sujidades ou umida-

de.

Descartar a máscara sempre que apresentar sinais de deterio-

ração ou de sua funcionalidade comprometida.

Após trocar a máscara que apresente sujidade e/ou umidade, 

acondicione a mesma em saco ou sacola plástica, feche o recipien-

te com um nó, �ta ou abraçadeira. Faça a lavagem em sua casa 

assim que possível.

- temperatura máxima 
de lavagem 40ºC

- processo normal

- é permitido qualquer 
agente

de alvejamento oxidante

- não secar em tambor - secagem em varal - temperatura máxima 
da base

do ferro a 150ºC

- não limpar a seco
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Desenho Técnico

largura 18 cm

acabamento
com viés

al
tu

ra
 re

po
us

o 
9,

5 
cm

pr
eg

a 
#0

1
4c

m
pr

eg
a 

#0
2

1,
5c

m
pr

eg
a 

#0
3

1,
5c

m

lado direito

Máscara modelo TM0101

lado avesso
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TEXION TÊXTIL LTDA.
CNPJ: 68.046.838/0001-50  
IE:482.024.320.114
Rua João Lázaro Bellinatti, 65
Nova Odessa - SP
+55 19 3466-5933
www.texion.com.br
@texion.textil

algodão produzido no Brasil

�os bene�ciados no Brasil

tecidos fabricados no Brasil
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