Antes da pandemia causada pelo novo coronavírus, as máscaras de proteção eram
usadas por médicos e pessoas ligadas à saúde, ou por outros profissionais que
precisavam se proteger, seja contra poeiras, nevoas e/ou outras partículas. Hoje,
as máscaras se tornaram grande aliada à saúde tendo assim seu uso obrigatório.
Isso porque as máscaras funcionam como uma barreira física contra gotículas no
ar quando há tosse, espirros e até mesmo durante conversas. Seu uso é essencial
e diminui consideravelmente o contágio quando todos usam.
Pensando no bem-estar e saúde das pessoas, durante a pandemia, a Norton
desenvolveu uma fábrica no Brasil para produção de Máscaras Descartáveis TNT
de qualidade, com eficácia comprovada, sendo assim segura e também
confortável.

As Máscaras Descartáveis TNT Norton
possuem três camadas de TNT (Tecido Não Tecido):
1ª CAMADA

BARREIRA CONTRA RESPINGOS
2ª CAMADA

FILTRO CONTRA VÍRUS E BACTÉRIAS
3ª CAMADA

TECIDO CONFORTÁVEL PARA A PELE

Quanto mais pessoas usam, menor é o risco de contágio,
veja o exemplo abaixo:

PESSOAS
COM COVID

Lavar e higienizar bem as mãos
antes de segurar a máscara;

Abra a embalagem e pegue uma
máscara pelas alças laterais;

Ainda segurando nos elásticos,
prenda-os nas orelhas e estique
a máscara pela parte frontal
do rosto, abrindo para cobrir
inteiramente desde a região
acima do nariz até abaixo
ao queixo.

Lavar as mãos antes de
retirar a máscara;

Retirar a máscara segurando
apenas pelas alças laterais;

Colocar a máscara dentro de um
saco plástico totalmente fechado;

Jogar no lixo do banheiro ou lixo
comum. Em ambientes hospitalares,
jogar nos lixos específicos para
resíduos infectados. Nunca jogar
no lixo reciclável;

Se há infecção por COVID-19,
colar uma etiqueta no saco plástico
indicando RISCO DE CONTAMINAÇÃO

Lavar bem as mãos com água
e sabão após o descarte

Eficiência de filtração bacteriana (EFB)

As Máscaras Descartáveis TNT da Norton possuem 98,4% de eficiência de filtração
bacteriana. Requisito de aprovação NBR 15052:2004.
Norma % mínimo

<95,0%

Máscara Descartável TNT Norton

98,4%

Eficiência de filtração partículas (EFP)

O ensaio de Eficiência de filtragem de partículas é a medida da capacidade da
máscara em filtrar partículas submicrônicas. Norma: ABNT NBR ISO 15052
Filtragem de Partículas - Norma (%)

Filtragem de Partículas - Máscara Desc. TNT Norton (%)

98% TNT Norton
Máscara Descartável

99%

RESPIRABILIDADE - Pressão diferencial (∆P)

Diferencial de pressão avalia a permeabilidade ao ar da máscara.
Norma % máximo

∆P ≤4,00mm H20

Máscara Descartável TNT Norton

∆P 1,9mm H20

Composição: 3 camadas de Tecido Não Tecido Spunbonded e SMS
(filtro), responsáveis pela barreira contra inalação e exalação de
partículas e bactérias. Elásticos de spandex e arame galvanizado de
.45mm de diâmetro recoberto com plástico PP/PE;
Cor: Branca;
Embalagem: Plástico com 10, Caixa com 50 e Caixa máster com 500.

Armazene a máscara na embalagem original e lacrada, em
local protegido de agentes físicos e químicos tais como:
vibração, choque, luz, calor, frio extremo, unidade em excesso
ou agentes químicos agressivos, até o prazo de validade.
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