
Descrição 
Máscara Facial Reu�lizável, de Nível 3, com clipe nasal e elás�cos, em tecido de Algodão, com duas camadas.

Tecido com propriedades Hidrófugas e An�bacterianas, resistente a todo o �po de líquidos, com alta capacidade de filtração de 
par�culas aerossóis e bactérias, possibilitando uma maior proteção na respiração.

Por ser uma máscara reu�lizável (até 20 vezes), proporciona uma economia no seu uso e tem um menor impacto no meio 
ambiente.

Tecido cer�ficado pelo ITEL segundo a norma EN14683:2019+AC2019 e EN13795.

Modelos

Tecidos

MÁSCARA FACIAL DE USO SOCIAL - REUTILIZÁVEL 

HIDRÓFUGA

92%

LAVÁVEL

20 Lavagens

ANTI BACTÉRIAS

92%

RESPIRÁVEL

92%

Esta máscara não é um disposi�vo médico. Não Cumpre o Regulamento UE/2017/745 das máscaras cirúrgicas nem o regulamento UE/2016/425 dos equipamentos de proteção individual 

Back to Work Safely

MA2 MK2 MC2MV2

100%
Algodão

60% Algodão

40% Poliéster

65% Poliéster
35% Algodão

100%
Poliéster

10/White 10/Black 10/Sky 10/Cheks 10/Dark blue

16/Light Blue

15/White 15/Black 11/Grey 11/Denim

13/Sky 13/Sand 13/Dark blue

55% Algodão

45% Poliéster



Queremos voltar ao nosso dia a dia novamente, mas queremos fazê-lo em segurança, 
protegendo-nos e protegendo quem trabalha connosco.

CRVmask, Healthcare fabric mask

Fabricada em Portugal, com uma confeção cuidada, na tradição de uma empresa centenária na área têx�l.

Proporciona tanto proteção como comodidade, atributos importantes considerando o número de horas diárias em que nos é 
exigido o porte da máscara, tanto em contexto laboral como no comércio, transportes e serviços.

É composta de 2 camadas: 

Do lado exterior, tecido Healthcare fabric, maioritariamente em algodão, com caracterís�cas Biocidas e Hidrófugas, 
adequado ao fabrico de Máscaras Faciais Reu�lizáveis.
Do lado interior, tecido em voile 100% algodão, com 76 g/m2

Preços

Conforme as quan�dades: 
Entre 200 e 500 unidades: 2,75€ + I.V.A. 
Entre 500 e 3.000 unidades: 2,45€ + I.V.A. 
Para mais de 3.000 unidades: 2,30€ + I.V.A.

Personalização

A CRVmask está disponível em vários padrões e cores e pode ser personalizada com o logo�po da sua empresa.

Com e�queta da empresa: acresce 0,25€ 
Com logo estampado: acresce 0,60€ 
Com Bordado: acresce 3,00€

Back to Work Safely

Fabricado em Portugal por: 
Confecções Regojo Velasco, SA Rua 
do Desterro 12  1169-200 Lisboa 
Email: crv.encomendas@regojo.pt  www.regojo.pt

voile 100% algodão, 
com 76 g/m2 

Respirável, leve e confortável                

Repelente a líquidos


