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Despre măști

Măștile prin natura lor sunt echipamente de protecție. În funcție 
de domeniul de utilizare au scopul de a proteja doar purtătorul 
(Ex. Domeniul chimic - Vopsitorie auto, etc.)  sau scop dublu, 
de a proteja atât purtătorul cât și pe cei cu care purtătorul intră 
în contact (Ex. Domeniul microbiologic – personalul medical în 
spitale, publicul larg în momente de pandemie/epidemie, etc.). 

Ce ar trebui să știm când alegem
o mască de protecție ?

Cum aleg masca potrivită ?
 
Măștile de protecție sunt de mai multe tipuri, în funcție de domeniul de utilizare. Când decidem să alegem o mască ar trebui să 
ne asigurăm că acea mască corespunde cu nevoia noastră și că respectă cerințele unui standard. Este important ca în 
“spatele” măști să existe o "Declarație de conformitate" a producătorului, conform cu standardele locale. În România, pentru 
aceste echipamente sunt valabile standardele europene. La nivel european, standardizarea împarte măștile după cum 
urmează:

•  Măști faciale de uz civil
•  Măști faciale de uz medical
•  Măști (semi-măști) de protecție respiratorie tip FFP

NÎ   RT OA MCI ÂR NB IAA F

www.valrom.ro www.aqua-pur.ro



Măști faciale de uz civil

 Sunt probabil cele mai utilizate de publicul larg, purtate 
atât în spații deschise cât și în spații închise. Utilizate cu dublu 
scop în timp de pandemie/epidemie și nu numai, măștile 
faciale de uz civil, destinate pentru utilizarea de zi cu zi, 
minimizează proiecția picăturilor respiratorii ale utilizatorului, 
saliva, sputa sau secreții respiratorii atunci când vorbesc, 
tușesc sau strănută. Masca facială de uz civil poate să limiteze 
pătrunderea picăturilor respiratorii de origine externă în zona 
nasului și gurii utilizatorului măștii. De asemenea, previne 
utilizatorul de orice contact cu mâinile în zona acoperita de 
masca facială de uz civil. 
 Măștile faciale de uz civil sunt destinate utilizării de 
persoanele care nu prezintă niciun simptom clinic de infecție 
virală sau bacteriană și care nu intră în contact cu persoane 
care prezintă astfel de simptome. Dacă sunteți bolnav, această 
mască facială de uz civil este improprie. Solicitați sfatul 
medicului dumneavoastră.

Măștile faciale de uz civil încă nu sunt reprezentate de un standard la nivel european. Dar, în iunie 2020, în contextul pandemic, 
pentru a reglementa situația, a fost realizat Acordul echipei de lucru a membrilor Centrului European de Standardizare 
CWA 17553:2020 (E) - Măști faciale de uz civil (CEN Workshop Agreement CWA 17553:2020 (E) - Community face 
coverings).
Astfel, Acordul CEN CWA 17553:2020 (E) , pe langa alte cerințe, indică două grade de filtrare necesare ca măștile faciale de uz 
civil să fie eficiente, astfel:

•      ≥ 70% pentru particule de 3 microni ± 0,5   (Level 70)
•      ≥ 90% pentru particule de 3 microni ± 0,5  (Level 90)

Din gama Valrom Industrie de măști 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 Efficiency) 78%
SANI01310000010 - MASCA FACIALA DE UZ CIVIL L70 SET 10buc - BFE (Bacterial Filtration Efficiency) 78%
SANI01330000050 - MASCA FACIALA DE UZ CIVIL L90 SET 50buc - BFE (Bacterial Filtration Efficiency) 99%
SANI01330000010 - MASCA FACIALA DE UZ CIVIL L90 SET 10buc - BFE (Bacterial Filtration Efficiency) 99%

Totdeauna verificați conformitatea măștilor. Pe măștile faciale de uz civil produse de Valrom Industrie veți găsi inscripționat:

VALROM L70
CWA 17553

pentru grad filtrare BFE 78%                                               

VALROM L90
CWA 17553

pentru grad filtrare BFE 99%                                               
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Măști faciale de uz medical

 La nivel european cât și în România, măștile faciale de uz medical trebuie să fie produse și ambalate conform 
Standardului european EN 14683:2019+AC:2019. 

 Așa cum reiese din denumirea lor, aceste măști sunt gândite a fi utilizate în domeniul medical. (pacienți, medici, 
personalul din domeniu, etc.).

 Comparativ cu măștile de uz civil, testul de eficiență la filtrare, la măstile faciale de uz medical, este mai pretențios dar și 
diferit. Pe lângă alte teste necesare conform standardului, testul de eficiență la filtrare aici se numeste Eficiență filtrare bacterii 
(BFE – bacteria filtration efficiency). Testul se realizează în prezența bacteriei Staphylococcus aureus iar în urma rezultatului 
conform standardului, măștile faciale de uz medical se împart astfel:

•   Tip I – BFE > 95%  (sunt folosite cel puțin pentru pacienți pentru a reduce riscul răspândirii infecțiilor,  în special în situații 
epidemice sau pandemice).
•   TIP II – BFE > 98% (sunt destinate, în principal, folosirii de către profesioniști în îngrijirea sănătății într-un bloc operator sau în 
alte secții medicale cu cerințe similare).
•   TIP II R – BFE > 98% și rezistență la stropi (un caz special, tratat de asemenea în legislația europeană corespunzătoare 
dispozitivelor medicale, este acela în care purtătorul dorește să se protejeze, el însuși / ea însăși, împotriva stropirii cu fluide 
potențial contaminate).
Măștile faciale de uz medical cu încadrare TIP II R, din punct de vedere al caracteristicilor de filtrare sunt superioare celor de TIP II si TIP I, 
incluzându-le pe acestea din urma.

             Compania Valrom Industrie, în gama de măști faciale de uz medical, produce modelul TIP II R sub următoarea denumire: 

SANI01340000050 - MASCA FACIALA DE UZ MEDICAL SET 50BUC - BFE (Bacterial Filtration Efficiency) 99%

 Totdeauna verificați conformitatea măștilor. Pe măștile faciale de uz medical produse de Valrom Industrie veți găsi inscripționat:

VALROM
TIP II R EN 14683

pentru grad filtrare BFE > 99% și rezistență la stropi                                               
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Măști (semi-măști) pentru
protecție respiratorie - Tip FFP

 Semi-măș t i le de protec ț ie respiratorie sunt 
echipamente de protecție împotriva particulelor și 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. 
În Romania și în Europa, acest tip de măști sunt reglementate 
de Standardul european EN 149:2001+A1:2009. 
  Din punct de vedere al testelor, Semi-măștile de 
protecție civilă sunt supuse la cele mai multe teste (peste 15 la 
număr) dintre care cele mai importante fiind bineînțeles cele de 
eficiență la filtrare. Dacă la măștile faciale de uz civil se 
testeaza eficiența de filtrare la particule cu dimensiuni de 3 
microni, la măstile de uz medical se testeaza eficiența la filtrare 
la bacteria Staphylococcus aureus, la Semi-măștile de 
protecție respiratorie, eficiența la filtrare se testează pentru 
particule/aerosoli începand cu dimensiunea de 0,3 microni. 

În funcție de rezultatul testelor și conform standardului, Semi-măștile de protecție respiratorie se impart după cum urmează: 

•  FFP 1 – eficiență filtrare > 80%
•  FFP 2 – eficiență filtrare > 94%
•  FFP 3 – eficiență filtrare > 99%

Din gama Valrom Industrie de Semi-măști  de protecție respiratorie, conforme cu EN 149:2001+A1:2009, se poate alege dintre:

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

Totdeauna verificați conformitatea măștilor. Pe Semi-măștile de protecție respiratorie produse de Valrom Industrie veți găsi 
inscripționat:

VALROM INDUSTRIE
P23 EN149:2001+A1:2009 FFP1 NR

VALROM INDUSTRIE
P22 EN149:2001+A1:2009 FFP2 NR

VALROM INDUSTRIE
P25 EN149:2001+A1:2009 FFP3 NR

FFP1 FFP2 FFP3
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Controlul calității

 Fiecare lot de material are parte de un control riguros 
înainte de folosirea în producție, pentru verificarea standar-
delor de calitate. În timpul producției, zilnic se testează și 
produsele finite la intervale prestabilite.

Astfel, în laboratorul Valrom, specialiștii în controlul calității se 
asigură că măștile respectă următoarele standarde:

Măștile faciale de uz civil - CWA 17553:2020 (E)
Măștile faciale de uz medical - EN 14683:2019+AC:2019
Semi-măștile de protecție respiratorie - EN 149:2001+A1:2009



www.valrom.ro www.aqua-pur.ro

Certificat
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