
MÁSCARA FACIAL DESCARTÁVEL

Utilizada para cobrir boca, nariz e queixo, a máscara facial descartável BYD auxilia 
na proteção contra a transferência de microorganismos, fluídos corporais e material
particulado.

MÁSCARA FACIAL DESCARTÁVEL

FE2111
CONFORTÁVEL E FÁCIL DE RESPIRAR

Parâmetros da máscara facial descartável BYD

Nome do produto

Material

Tamanho

Especificação de embalagem

Armazenamento

Nome Parâmetro

Máscara facial descartável

175 mm×95 mm

Modelo do produto FE2111

Data de validade 2 anos após a data de fabricação

50 unidades/caixa

Armazene em local seco e arejado e em temperatura ambiente. 

Tecido não tecido de polipropileno; tecido não tecido com filtro de polipropileno; clipe de nariz de metal com revestimento plástico;
elásticos de orelha de elastano, poliéster e/ou nylon.



Fábrica BYD do Brasil
Avenida Antonio Buscato, 230 - Campinas / São Paulo
Brasil | CEP 13069-119 | Tel: +55 19 3514-2550

vendas@byd.com

(11) 9 4232 4368
(11) 9 7288 9790

WWW.BYD.COM/BR

Camada externa
Tecido não tecido
de polipropileno

1. Segure a máscara pelos
elásticos das orelhas com o
lado colorido voltado para
fora e o clipe nasal para
cima e coloque um elástico
em volta de cada orelha.

2. Ajuste o clipe plástico do
nariz de acordo com a forma
do nariz para impedir a
entrada de ar não filtrado.

3. Puxe a máscara sob
o queixo para garantir a
máxima vedação.

Camada intermediária
Tecido não tecido com
filtro de polipropileno

Camada interna
Tecido não tecido
de polipropileno

Apresentação do produto Instruções de Uso

ATENÇÃO

1. A máscara não elimina o risco de contrair qualquer doença ou infecção.

2. A utilização inadequada deste produto pode resultar em danos à saúde ou até morte.

3. Somente para uso único, destrua e descarte de acordo com os regulamentos após o uso.

4. Utilize apenas dentro do período de validade.

5. NÃO utilize se a embalagem estiver danificada.

6. Consulte as instruções de uso antes de usar.

7. Uso adulto.

8. Utilize este produto imediatamente após a abertura da embalagem. Não toque na parte interna da máscara.

10. Caso sinta dificuldade de respirar ou a máscara for danificada ou suja, deixe a área contaminada e substitua a máscara por uma nova.

9. Não lavável.

Todas as informações apresentadas neste documento são baseadas nos dados mais recentes disponíveis no momento da impressão.
A BYD se reserva o direito de fazer alterações a qualquer momento, sem aviso prévio.

Produto importado.

Suporte

Elásticos

Camada interna
Camada
externa

Camada
intermediária

Clipe de nariz

Materiais

Camada Intermediária

Elástico de Orelha
Clipe de Nariz

Tecido não tecido com filtro de polipropileno.
Camada Interna Tecido não tecido de polipropileno.

Camada Externa Tecido não tecido de polipropileno.
Elastano, poliéster e/ou nylon.
Clipe de metal com revestimento plástico.


