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FICHA TÉCNICA

PT PRODUZIDO EM PORTUGAL

MÁSCARA REUTILIZÁVEL DE PROTEÇÃO

50 LAVAGENS DE UTILIZAÇÃO

ACABAMENTO ANTIBACTERIANO

COM AJUSTE DE NARIZ

PROIBIDO PASSAR A FERRO

ELEVADA RESPIRABILIDIADE

1 CAMADA % POLYESTER 

PROTEÇÃO ANTI MICROBIANA 99,9% DE EFICÁCIA

PROIBIDO LAVAR A SECO

LAVAGEM A 60º

Máscara para uso social CWA 17553:2020
Reutilizável - Nível ≥ 90%

Produto

Proteção de possíveis transmissões ambientais

Uso

1 camada - Tecido 94% Poliéster + 6% Elastano

Matéria Prima

Máscara reutilizável 50 vezes

Acabamento reutilizável 50 vezes ou 1 ano

Elásticos auriculares

Acabamento replente a água

Com ajuste de nariz

Estrutura protetora de 1 camada

Acabamento antibacteriano

Inactiva o FCoV virus, após 120 mínutos em contacto,
segundo o Institut Pasteur de Lille

A nossa máscara após 50 lavagens tem uma
garantia de filtração acima de 95% 

Descrição

Antes da utilização, a peça deve ser lavada

Lavagem simples a 60ºC

Instruções de Utilização

Aprovação pelo laboratório Equilibrium de eficiência 
e filtração bacteriana BFE superior a 90%

Acabamento Certificado Antibacteriano e Antiviral

Certificado garantia de 50 lavagens de utilização

Certificado garantia acabamento de 50 lavagens

Certificação de não irritação de pele, pela OEKO-TEX

Normas e Aprovações

 EN 14683:2019
* A Protect Others reserva-se ao direito de efectuar qualquer alteração à presente
ficha técnica sem aviso prévio.

"Esta máscara para uso social não é um dispositivo médico no âmbito do 
regulamento das máscaras cirúrgicas (regulamento UE/2017/745) nem 
um equipamento de proteção individual no âmbito do Regulamento das 
máscaras de proteção respiratória (regulamento UE/2016/425)"

CWA 17553:2020

20211607  EQUILIBRIUM

APROVADO

MÁSCARA 
PARA USO SOCIAL

50 CICLOS LAVAGEM

USO GERAL (NÍVEL 90%)

B - Altura Total - 14 a 15 cm

D - Pinça de Queixo - 3 a 4 cm

E - Elástico de Orelha - 16 a 17cm F - Palheta - 9 cm

A - Largura Total -  9 a 10 cm

C - Pinça de Nariz - 4 a 4,5 cm



Designação da Amostra:  Protect Others 2.0 - sublimado

Requisitante: PPtex - Indústria Têxtil, Lda.

Colheita efectuada por: Data:  

COLHEITA DE AMOSTRAS

Boletim Analítico Nº:20211606

Morada: Rua José Ferreira Paciência, 659 - 4780-113 Sto Tirso - PORTUGAL

Boletim Definitivo

Cliente

Âmbito: Determinações em Amostras de Produtos Têxteis - MÁSCARAS

Versão :2.0

02/02/2021

Este boletim anula e substitui a versão anterior da data 15-02-2021

---Hora de Colheita: Protect Others 2.0 - sublimado  (sem 

lavagem)

V/ Referência:

---Método de Recolha: ---Lote:

Composição: 94% poliester + 6%  elastano;Tipo de Produto: ReutilizávelTipologia:

Adulto; Criança 6-9 anos, Criança 10-12 

anos

Tamanho:

ANÁLISE

Ref. Amostra: 20211606Data de Entrada:  02/02/2021 Período de Análise:  02/02/2021 a 04/02/2021

Descrição Métodos Exp. Result. Resultados/Incerteza Lim. lei VMR
MI 176 --- ------Inspecção Visual Adequado            *

EN14683:2019+AC 

2019-5.2.2

% ≥90%(Nível90%)≥70% 

(Nível70%)
Bacterial filtration efficiency (BFE) 97.0            ±1.8%

EN14683:2019+AC 

2019-5.2.3

Pa/cm2 Nível 2 <40Nível 3 <40Breathability (Differencial pressure) 25.1            ±8.7%

MI 177 - --Resistência do Elástico Resiste            *

Leia-se os valores LimLei e VMR, os valores definidos na Cf INfo n.009/2020, de 13/04/2020 da DGS, relativa "COVID-19:fase 

mitigação-uso másc. na comunidade" e CWA 17553:2020.Métodos analíticos pela EN 14683:2019+AC2019.

Após comparação, dos resultados obtidos nos ensaios realizados  com os limites tabelados, a amostra analisada encontra-se  CONFORME.

APRECIAÇÃO
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Telef. +351 93 83 69 434 - Fax 
e-mail: geral@equilibrium.com.pt

Este Boletim Analítico refere-se apenas às amostras analisadas. Proibida a reprodução parcial deste documento.
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Designação da Amostra:  Protect Others 2.0 - sublimado

Requisitante: PPtex - Indústria Têxtil, Lda.

Colheita efectuada por: Data:  

COLHEITA DE AMOSTRAS

Boletim Analítico Nº:20211606

Morada: Rua José Ferreira Paciência, 659 - 4780-113 Sto Tirso - PORTUGAL

Boletim Definitivo

Cliente

Âmbito: Determinações em Amostras de Produtos Têxteis - MÁSCARAS

Versão :2.0

02/02/2021

Este boletim anula e substitui a versão anterior da data 15-02-2021

---Hora de Colheita: Protect Others 2.0 - sublimado  (sem 

lavagem)

V/ Referência:

---Método de Recolha: ---Lote:

Composição: 94% poliester + 6%  elastano;Tipo de Produto: ReutilizávelTipologia:

Adulto; Criança 6-9 anos, Criança 10-12 

anos

Tamanho:

ANÁLISE

Ref. Amostra: 20211606Data de Entrada:  02/02/2021 Período de Análise:  02/02/2021 a 04/02/2021

Descrição Métodos Exp. Result. Resultados/Incerteza Lim. lei VMR

BACTERIAL FILTRATION EFFICIENCY (Filtration) _EN14683:2019+AC 2019:

Condições teste: Temperatura e Humidade relativa // Test conditions: Temperature and Relative humidity: 21±5ºC / 85± 5 %

Área de cada réplica/ Dimensions of the test specimens: 49cm2 (5 réplicas/ test specimens)

Superfície da amostra testada/ Side of the test specimen facing the challenge aerossol: interna / intern

Air flow rate: 28.3 l/min.

MPS 3.0

Réplica 1, Réplica 2, Réplica 3, Réplica 4, Réplica 5 (%) // Test specimen 1 ,Test specimen 2,Test specimen 3,Test specimen 4,Test 

specimen 5 (%)

96.3

97.0

97.2

97.8

96.7

DIFFERENCIAL PRESSURE (Breathability)  _EN14683:2019+AC 2019:

Condições teste: Temperatura e Humidade relativa // Test conditions: Temperature and Relative humidity: 21±5ºC / 85± 5 %

Área de cada réplica// Dimensions of the test specimens: 4.9cm2 (5 réplicas/ 5 test specimens)

Número de áreas por réplica// Number of áreas per specimen: 5 áreas por réplica (A,B,C,D,E)// 5 áreas for test specimen (A,B,C,D,E)

Superfície da amostra testada: Teste realizado com a direcção do fluxo do interior para o exterior. Localização lateral e central. // Number 

and general location of the areas of the mask the differential measurements were taken: Test performed with the direction of flow from the 

inside to the outside. Side and central location.

Air flow rate: 8L/min

Réplica 1 (área A,B,C,D,E), Réplica 2 (área A,B,C,D,E), Réplica 3 (área A,B,C,D,E), Réplica 4 (área A,B,C,D,E)   Réplica 5 (área A,B,C,D,E) 

//Test specimen 1 (área A,B,C,D,E), Test specimen 2 (área A,B,C,D,E),Test specimen 3 (área A,B,C,D,E), Test specimen 4 (área 

A,B,C,D,E), Test specimen 5 (área A,B,C,D,E)                                  Unidades (Pa/cm2)

24.5

25.5

24.5

25.5

25.5

RESISTÊNCIA AO ELÁSTICO/ Head harness strength :

Verificação da Resistência a 5 ciclos de colocação e remoção, em 3 sujeitos de ensaio, com diferentes morfologias.

// Verification of resistance to 5 cycles of placement and removal, in 3 test subjects, with different morphologies.

OBSERVAÇÕES
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Designação da Amostra:  Protect Others 2.0 - sublimado

Requisitante: PPtex - Indústria Têxtil, Lda.

Colheita efectuada por: Data:  

COLHEITA DE AMOSTRAS

Boletim Analítico Nº:20211606

Morada: Rua José Ferreira Paciência, 659 - 4780-113 Sto Tirso - PORTUGAL

Boletim Definitivo

Cliente

Âmbito: Determinações em Amostras de Produtos Têxteis - MÁSCARAS

Versão :2.0

02/02/2021

Este boletim anula e substitui a versão anterior da data 15-02-2021

---Hora de Colheita: Protect Others 2.0 - sublimado  (sem 

lavagem)

V/ Referência:

---Método de Recolha: ---Lote:

Composição: 94% poliester + 6%  elastano;Tipo de Produto: ReutilizávelTipologia:

Adulto; Criança 6-9 anos, Criança 10-12 

anos

Tamanho:

ANÁLISE

Ref. Amostra: 20211606Data de Entrada:  02/02/2021 Período de Análise:  02/02/2021 a 04/02/2021

Descrição Métodos Exp. Result. Resultados/Incerteza Lim. lei VMR

Inspecão Visual/ Visual Inspection:

- Ajuste do clipe nasal // Nasal clip adjustment 

- Rasgos // Rips, 

- Deformações // Deformations,

- Desgaste // Wear,

- Cobertura Facial // Facial Coverage

Nota v2: actualização dos tamanhos.
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Designação da Amostra:  Protect Others 2.0 - sublimado

Requisitante: PPtex - Indústria Têxtil, Lda.

Colheita efectuada por: Data:  

COLHEITA DE AMOSTRAS

Boletim Analítico Nº:20211606

Morada: Rua José Ferreira Paciência, 659 - 4780-113 Sto Tirso - PORTUGAL

Boletim Definitivo

Cliente

Âmbito: Determinações em Amostras de Produtos Têxteis - MÁSCARAS

Versão :2.0

02/02/2021

Este boletim anula e substitui a versão anterior da data 15-02-2021

---Hora de Colheita: Protect Others 2.0 - sublimado  (sem 

lavagem)

V/ Referência:

---Método de Recolha: ---Lote:

Composição: 94% poliester + 6%  elastano;Tipo de Produto: ReutilizávelTipologia:

Adulto; Criança 6-9 anos, Criança 10-12 

anos

Tamanho:

ANÁLISE

Ref. Amostra: 20211606Data de Entrada:  02/02/2021 Período de Análise:  02/02/2021 a 04/02/2021

Descrição Métodos Exp. Result. Resultados/Incerteza Lim. lei VMR
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Designação da Amostra:  Protect Others 2.0 - sublimado

Requisitante: PPtex - Indústria Têxtil, Lda.

Colheita efectuada por: Data:  

COLHEITA DE AMOSTRAS

Boletim Analítico Nº:20211606

Morada: Rua José Ferreira Paciência, 659 - 4780-113 Sto Tirso - PORTUGAL

Boletim Definitivo

Cliente

Âmbito: Determinações em Amostras de Produtos Têxteis - MÁSCARAS

Versão :2.0

02/02/2021

Este boletim anula e substitui a versão anterior da data 15-02-2021

---Hora de Colheita: Protect Others 2.0 - sublimado  (sem 

lavagem)

V/ Referência:

---Método de Recolha: ---Lote:

Composição: 94% poliester + 6%  elastano;Tipo de Produto: ReutilizávelTipologia:

Adulto; Criança 6-9 anos, Criança 10-12 

anos

Tamanho:

ANÁLISE

Ref. Amostra: 20211606Data de Entrada:  02/02/2021 Período de Análise:  02/02/2021 a 04/02/2021

Descrição Métodos Exp. Result. Resultados/Incerteza Lim. lei VMR

EMISSÃO

Matosinhos, 19 de abril de 2021

Maria Cristina Antão, Dra.

O ensaio assinalado com (*) não se encontra no âmbito da acreditação do laboratório.

NP: Norma Portuguesa; SMEWW: Standart Methods for the Examination of Water and Wastewater; 

ISO: Internacional Standard Organization; AFNOR: Association Francaise de Normalisation; LAE: 

L'Analyse des Eaux, Rodier 8e Édition; EN: Norma Europeia; DIN: Deutshes Institut fur Normung; EPA: 

Environmental Protection Agency; ASTM: American Society for Testing and Materials; MI: Método 

Interno; N/A: Não aplicável; LQ: Limite de Quantificação; LD: Limite de Deteção; UFC: Unidades 

formadoras de colónias; VMR: Valor máximo recomendado; VMA: Valor máximo admissível; VP: Valor 

Paramétrico; Nos resultados obtidos por cálculo com base em resultados individuais, serão 

contabilizadas as parcelas quantificáveis desprezando as parcelas <LQ.  Se todas as parcelas forem 

<LQ, o valor emitido será o LQ do método. O resultado pode ser apresentado com Medida de 

Incerteza Expandida, do Ensaio (não contemplando a da amostragem), a um nível de confiança de 

95%, k=2, quando esta aparece associada ao resultado.O laboratório não contabiliza a incerteza no 

método na declaração de conformidade. A apresentação do resultado como ≤ ao LQ corresponde à 

faixa de guarda associada à incerteza do método. Os dados fornecidos pelo cliente são da sua 

responsabilidade (descritos no campo: "Colheitas" e "Designação Amostras") .Os resultados 

aplicam-se à amostra conforme recepcionada/Results apply to the sample as received.

(Este Boletim Analítico foi assinado digitalmente)

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.
O Director do Laboratório
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Designação da Amostra:  Protect Others 2.0 - sublimado

Requisitante: PPtex - Indústria Têxtil, Lda.

Colheita efectuada por: Data:  

COLHEITA DE AMOSTRAS

Boletim Analítico Nº:20211607

Morada: Rua José Ferreira Paciência, 659 - 4780-113 Sto Tirso - PORTUGAL

Boletim Definitivo

Cliente

Âmbito: Determinações em Amostras de Produtos Têxteis - MÁSCARAS

Versão :2.0

02/02/2021

Este boletim anula e substitui a versão anterior da data 15-02-2021

---Hora de Colheita: Protect Others 2.0 - sublimado  (50 

lavagens)

V/ Referência:

---Método de Recolha: ---Lote:

Composição: 94% poliester + 6%  elastano;Tipo de Produto: ReutilizávelTipologia:

Adulto; Criança 6-9 anos; Criança 10-12 

anos

Tamanho:

ANÁLISE

Ref. Amostra: 20211607Data de Entrada:  02/02/2021 Período de Análise:  02/02/2021 a 12/02/2021

Descrição Métodos Exp. Result. Resultados/Incerteza Lim. lei VMR
MI 176 --- --Inspecção Visual Adequado            *

EN14683:2019+AC 

2019-5.2.2

% ≥90%(Nível90%)≥70% 

(Nível70%)
Bacterial filtration efficiency (BFE) 95.3            ±1.8%

EN14683:2019+AC 

2019-5.2.3

Pa/cm2 Nível 2 <40Nível 3 <40Breathability (Differencial pressure) 29.8            ±8.7%

ISO 6330:2012 --- ------Lavagem e Secagem Doméstica Ensaios após 50 (cinquenta) 

ciclos a 60ºC            

*

MI 177 - --Resistência do Elástico Resiste            *

Leia-se os valores LimLei e VMR, os valores definidos na Cf INfo n.009/2020, de 13/04/2020 da DGS, relativa "COVID-19:fase 

mitigação-uso másc. na comunidade" e CWA 17553:2020.Métodos analíticos pela EN 14683:2019+AC2019.

Após comparação, dos resultados obtidos nos ensaios realizados  com os limites tabelados, a amostra analisada encontra-se  CONFORME.

APRECIAÇÃO

Página: 1 / 5
Praceta João Villaret, n.º 183 . 4460-337 Senhora da Hora - Matosinhos - PORTUGAL

Telef. +351 93 83 69 434 - Fax 
e-mail: geral@equilibrium.com.pt

Este Boletim Analítico refere-se apenas às amostras analisadas. Proibida a reprodução parcial deste documento.

F.R.4.3.023



Designação da Amostra:  Protect Others 2.0 - sublimado

Requisitante: PPtex - Indústria Têxtil, Lda.

Colheita efectuada por: Data:  

COLHEITA DE AMOSTRAS

Boletim Analítico Nº:20211607

Morada: Rua José Ferreira Paciência, 659 - 4780-113 Sto Tirso - PORTUGAL

Boletim Definitivo

Cliente

Âmbito: Determinações em Amostras de Produtos Têxteis - MÁSCARAS

Versão :2.0

02/02/2021

Este boletim anula e substitui a versão anterior da data 15-02-2021

---Hora de Colheita: Protect Others 2.0 - sublimado  (50 

lavagens)

V/ Referência:

---Método de Recolha: ---Lote:

Composição: 94% poliester + 6%  elastano;Tipo de Produto: ReutilizávelTipologia:

Adulto; Criança 6-9 anos; Criança 10-12 

anos

Tamanho:

ANÁLISE

Ref. Amostra: 20211607Data de Entrada:  02/02/2021 Período de Análise:  02/02/2021 a 12/02/2021

Descrição Métodos Exp. Result. Resultados/Incerteza Lim. lei VMR

BACTERIAL FILTRATION EFFICIENCY (Filtration) _EN14683:2019+AC 2019:

Condições teste: Temperatura e Humidade relativa // Test conditions: Temperature and Relative humidity: 21±5ºC / 85± 5 %

Área de cada réplica/ Dimensions of the test specimens: 49cm2 (5 réplicas/ test specimens)

Superfície da amostra testada/ Side of the test specimen facing the challenge aerossol: interna / intern

Air flow rate: 28.3 l/min.

MPS 2.9

Réplica 1, Réplica 2, Réplica 3, Réplica 4, Réplica 5 (%) // Test specimen 1 ,Test specimen 2,Test specimen 3,Test specimen 4,Test 

specimen 5 (%)

BFE %

96.7

95.0

93.3

95.8

95.7

DIFFERENCIAL PRESSURE (Breathability)  _EN14683:2019+AC 2019:

Condições teste: Temperatura e Humidade relativa // Test conditions: Temperature and Relative humidity: 21±5ºC / 85± 5 %

Área de cada réplica// Dimensions of the test specimens: 4.9cm2 (5 réplicas/ 5 test specimens)

Número de áreas por réplica// Number of áreas per specimen: 5 áreas por réplica (A,B,C,D,E)// 5 áreas for test specimen (A,B,C,D,E)

Superfície da amostra testada: Teste realizado com a direcção do fluxo do interior para o exterior. Localização lateral e central. // Number 

and general location of the areas of the mask the differential measurements were taken: Test performed with the direction of flow from the 

inside to the outside. Side and central location.

Air flow rate: 8L/min

Réplica 1 (área A,B,C,D,E), Réplica 2 (área A,B,C,D,E), Réplica 3 (área A,B,C,D,E), Réplica 4 (área A,B,C,D,E)   Réplica 5 (área A,B,C,D,E) 

//Test specimen 1 (área A,B,C,D,E), Test specimen 2 (área A,B,C,D,E),Test specimen 3 (área A,B,C,D,E), Test specimen 4 (área 

A,B,C,D,E), Test specimen 5 (área A,B,C,D,E)                                  Unidades (Pa/cm2)

29.6

29.6

30.6

30.6

28.6

OBSERVAÇÕES

Página: 2 / 5
Praceta João Villaret, n.º 183 . 4460-337 Senhora da Hora - Matosinhos - PORTUGAL

Telef. +351 93 83 69 434 - Fax 
e-mail: geral@equilibrium.com.pt

Este Boletim Analítico refere-se apenas às amostras analisadas. Proibida a reprodução parcial deste documento.

F.R.4.3.023



Designação da Amostra:  Protect Others 2.0 - sublimado

Requisitante: PPtex - Indústria Têxtil, Lda.

Colheita efectuada por: Data:  

COLHEITA DE AMOSTRAS

Boletim Analítico Nº:20211607

Morada: Rua José Ferreira Paciência, 659 - 4780-113 Sto Tirso - PORTUGAL

Boletim Definitivo

Cliente

Âmbito: Determinações em Amostras de Produtos Têxteis - MÁSCARAS

Versão :2.0

02/02/2021

Este boletim anula e substitui a versão anterior da data 15-02-2021

---Hora de Colheita: Protect Others 2.0 - sublimado  (50 

lavagens)

V/ Referência:

---Método de Recolha: ---Lote:

Composição: 94% poliester + 6%  elastano;Tipo de Produto: ReutilizávelTipologia:

Adulto; Criança 6-9 anos; Criança 10-12 

anos

Tamanho:

ANÁLISE

Ref. Amostra: 20211607Data de Entrada:  02/02/2021 Período de Análise:  02/02/2021 a 12/02/2021

Descrição Métodos Exp. Result. Resultados/Incerteza Lim. lei VMR

CICLOS LAVAGEM E SECAGEM DOMÉSTICA/ Domestic washing and drying :

Tipo máquina: eixo horizontal, carga frontal / Type machine: horizontal axis, front-loading

Balastro: carga têxtil 100% algodão / Ballast used: 100% cotton

Detergente: Det. Ref. 3 / Detergent: Det. Ref. 3

Massa de carga seca total: 2.0 ±0.1 Kg / Total dry mass: 2.0 ±0.1 Kg

Secagem por suspensão / Drying procedure: Line dry

RESISTÊNCIA AO ELÁSTICO/ Head harness strength :

Verificação da Resistência a 5 ciclos de colocação e remoção, em 3 sujeitos de ensaio, com diferentes morfologias.

// Verification of resistance to 5 cycles of placement and removal, in 3 test subjects, with different morphologies.

Inspecão Visual/ Visual Inspection:

- Ajuste do clipe nasal // Nasal clip adjustment 

- Rasgos // Rips, 

- Deformações // Deformations,

- Desgaste // Wear,

- Cobertura Facial // Facial Coverage

Nota v2: actualização dos tamanhos.
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Designação da Amostra:  Protect Others 2.0 - sublimado

Requisitante: PPtex - Indústria Têxtil, Lda.

Colheita efectuada por: Data:  

COLHEITA DE AMOSTRAS

Boletim Analítico Nº:20211607

Morada: Rua José Ferreira Paciência, 659 - 4780-113 Sto Tirso - PORTUGAL

Boletim Definitivo

Cliente

Âmbito: Determinações em Amostras de Produtos Têxteis - MÁSCARAS

Versão :2.0

02/02/2021

Este boletim anula e substitui a versão anterior da data 15-02-2021

---Hora de Colheita: Protect Others 2.0 - sublimado  (50 
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Designação da Amostra:  Protect Others 2.0 - sublimado

Requisitante: PPtex - Indústria Têxtil, Lda.

Colheita efectuada por: Data:  

COLHEITA DE AMOSTRAS

Boletim Analítico Nº:20211607
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V/ Referência:
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EMISSÃO

Matosinhos, 19 de abril de 2021

Maria Cristina Antão, Dra.

O ensaio assinalado com (*) não se encontra no âmbito da acreditação do laboratório.

NP: Norma Portuguesa; SMEWW: Standart Methods for the Examination of Water and Wastewater; 

ISO: Internacional Standard Organization; AFNOR: Association Francaise de Normalisation; LAE: 

L'Analyse des Eaux, Rodier 8e Édition; EN: Norma Europeia; DIN: Deutshes Institut fur Normung; EPA: 

Environmental Protection Agency; ASTM: American Society for Testing and Materials; MI: Método 

Interno; N/A: Não aplicável; LQ: Limite de Quantificação; LD: Limite de Deteção; UFC: Unidades 

formadoras de colónias; VMR: Valor máximo recomendado; VMA: Valor máximo admissível; VP: Valor 

Paramétrico; Nos resultados obtidos por cálculo com base em resultados individuais, serão 

contabilizadas as parcelas quantificáveis desprezando as parcelas <LQ.  Se todas as parcelas forem 

<LQ, o valor emitido será o LQ do método. O resultado pode ser apresentado com Medida de 

Incerteza Expandida, do Ensaio (não contemplando a da amostragem), a um nível de confiança de 

95%, k=2, quando esta aparece associada ao resultado.O laboratório não contabiliza a incerteza no 

método na declaração de conformidade. A apresentação do resultado como ≤ ao LQ corresponde à 

faixa de guarda associada à incerteza do método. Os dados fornecidos pelo cliente são da sua 

responsabilidade (descritos no campo: "Colheitas" e "Designação Amostras") .Os resultados 

aplicam-se à amostra conforme recepcionada/Results apply to the sample as received.

(Este Boletim Analítico foi assinado digitalmente)

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.
O Director do Laboratório
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TYPES OF INFECTION

Bacteria Viruses

Living? Living organism Non-living

Number of cells Unicellular: one cell No cells: non-living

Treatment Antibiotics/Biocides Immune System
Vaccines & antiviral medication

Infection Localized area of body Systemic can effect entire body

Benefits Some can be beneficial (probiotics) Not beneficial can be useful in 
genetic engineering

Reproduction Splits into 2

Invades a host cell and takes over 
the cell causing it to make copies of 
the viral DNA/RNA. Destroys the 
host cell releasing new viruses

Size range) Super tiny (nm range)

Naked virus: most ancient

ï more difficult to deactivate

ï Example : Rotavirus 

naked & enveloped

Enveloped virus: have a lipid layer

ï uses multiplication

ï easier to deactivate by interference with the lipid layers (with detergent,...) 

ï Examples : Influenza, 1HN1, SARS -CoV-2, Ebola, ...

Infection build up

Viral replication:

Bacterial replication: exponential growth starts after 1-5h 



Tiny liquid airborne droplets containing 

bacteria and viruses (aerosols)

Higher risks for multiple contact locations: 

carpets, seats, pillows

Higher risk in crowded places: public areas, 

shows, fairs, hospital, care homes, shops, ...

Higher risks for multiple contact jobs: 

health workers, police men, security, shop 

,...

Surface Lifespan of COVID-19

Air (aerosol) 3 hours (half life: 1.5 h)

Cardboard/textile 24 hours (half life: 3.5h)

Stainless steel 2 3 days (half life: 6h)

Plastic 3 days (half life: 7h)

* National Institutes of Health, CDC, UCLA and Princeton University scientists in The New England Journal of Medicine.: N van Doremalen, et al. Aerosol and surface stability of HCoV-19 
(SARS-CoV-2) compared to SARS-CoV-1. The New England Journal of Medicine. DOI: 10.1056/NEJMc2004973 (2020).

SURFACES & INFECTION LIFESPAN
Via cross contamination of surfaces Bacteria & 
Viruses can easily be spread 

The risk of transferring viruses is much higher on hard/solid surfaces than on porous surfaces like textiles

Textiles can be protected in more permanent way

ï Bacteria and viruses can be trapped in the 
textile

ï These textiles can be clothing, seats, couches, 
carpets, seat pillows, sheets, curtains, ...

ï Basically all textiles can get contaminated by a 
infected person (hands, coughing/sneezing, ..)

ï Viruses continue to be active on surface but the 
activity declines over time (half life) 



ï Being trapped in porous systems possibly reduces 
the likelihood of viruses being spread and transferred

ï Conversely when trapped on a surface, bacteria 
can start to develop and grow exponentially 

ï This can lead to development of malodours and 
bacterial build-up (sometimes secondary 
infections)

ï A common complication of (respiratory) viral disease can be 
secondary bacterial infection. 

ï 1 in 7 patients hospitalized with COVD-19 had acquired a 
dangerous secondary bacterial infection. (Fei Zhu et al, 
2020, TheLancet) 1

ï 50% of COVID-19 patients deaths were due to secondary 
infections. (Morris et al, 2020) 2

ï Up to 75% of those infected with influenza that go on to 
acquire pneumonia, are confirmed to have bacterial co-
infection (Zambon, 2001 ) 3

ï According to Stanford emergency physician Ian Brown, MD, 
One in five people with COVID-19 are also co -infected with 
other viruses or bacteria 4

1 https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30566 -3/fulltext
2  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5481322/ 
3 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5481322/

4 https://scopeblog.stanford.edu/2020/04/16/one-in-five-people-with-covid-19 -are-also-co-infected-with-
other-viruses-or-bacteria/

ï Not anti-viral but viral-reducing (up to 90%)

ï Percentage of reduction depends on fabric type 

and composition (testing all fabrics is expensive 

and time consuming)

ï Half life (point were only 50% of viruses is still 

active on substrate) is reached much faster

ï Significant activity drop within 2h

ï Smaller active concentration of viruses on textile 

-> less chance spreading & contamination

* National Institutes of Health, CDC, UCLA and Princeton University scientists in The New England 
Journal of Medicine.: N van Doremalen, et al. Aerosol and surface stability of HCoV-19 (SARS -CoV-2) 
compared to SARS-CoV-1. The New England Journal of Medicine. DOI: 10.1056/NEJMc2004973 (2020).

Important note: as viral infections are spread via 
numerous ways, a treatment reducing viral activity on 
would not completely eliminate the risk of illness. 



ï In ideal circumstances bacteria grow 
exponentially in function of time (1 -5h)

ï Biocides can help in the reduction of 
developments of bacterial growth 

ï Ideally action after 1 -2h to stop exponential 
growth 

ï Action up to 24h is helpful 

ï Need for registration of the biocide in the 
region

ï Specific labelling of treated articles 

ï Non-public health claims vs public health 
claims (US) 

Biocidal effect

Exponential Growth

MAY NOT BE ENOUGH

ï SARS-COV2 viruses are deactivated by soap.

ï For textiles however, things may be a little more 

complicated as textiles may contain bacteria and viruses

ï PES-rich textiles (e.g. sheets) suffer from bacterial build-

up due to the nature of the composition

ï Some textiles can not be washed and can only be 

surface cleaned 

-> disinfection is not that easy on textiles

ï Adding an AM/AV treatment will help to achieve a 

cleaner feeling faster.

Some recent published quotes : 

The world will recover from coronavirus but unless we learn from 

It will be all the more important that if we set up economic 

stimulus programmes, we must always keep a close eye on climate 

protection

threat from coronavirus is temporary whereas the threat from 

heat waves, floods and extreme storms resulting in the loss of 

human life will remain with us for 

Sustainability remains and will increasably be important 

(*) https://www.independent.co.uk/voices/coronavirus-climate-change-co2-emissions-economy-

a9448006.html - https://www.nytimes.com/2020/03/27/opinion/sunday/coronavirus-climate-change.html -

https://www.reuters.com/article/us-climate-change-accord-germany/germanys-merkel-wants-green-

recovery-from-coronavirus-crisis-idUSKCN22A28



ï Consumers may seek more hygienic comfort than before

ï A psychological hurdle: touch textile items exposed to unknown 

other people 

ï Authorities push for regular/intermediary disinfection, but not 

feasible on all items or surfaces, or within available time

ï Specific issue with online sales

ï What about fitting of clothes in shops? Need for more hygienic 

fitting room?

ï Devan has some ideas and technologies that could help 

overcome these hurdles:  from store level, inventory in 

Distribution Centres to industrial production at the mill.

Touching surfaces or items that have been 
exposed to other people

ï Recent advise to wear face masks to protect others from a possible 

infected person without showing symptoms

ï As the pandemic situation will influence our daily lives for quite some 

time : Will we copy the Asian way of life and wear more face masks and 

gloves? Will face masks and gloves become a part of our daily outfit? 

ï Due to high demand, short timings and environmental constraints 
there will be more need for washable items 

ï As there is no habit of wearing protection items there a some risks : 

-> wearing the mask longer than intended 

-> cross contamination due to temporary disposal and re-using 

interchange use time to laundry,....

ï Extra protection via antimicrobial treatment : 

-> reduce risk of bacterial build-up and possible infections 

-> reduction of malodours 

-> washable at lower temperature 

ï Textiles may reduce spreading of the virus 

ï Treating fabrics with an antimicrobial and virus activity 

reducing technology 

-> when viruses are trapped virus activity is reduced    

faster than half life

-> reduction of possible bacterial build-up

ï Retrofitting textiles with anti-microbial/viral-reducing 

finish

ï Protection layer with anti-microbial/viral reducing 

technology (simple spray application) on site 



ï Well proven technology

ï Reduction of possible malodour  and bacterial build up

ï Permanent &  wash-durable 

ï Non-migrating/non-leaching metal- free technology 

ï Applicable on different fabric types

ï Different application techniques : spray, padding, ...

ï No skin irritation (Oeko-tex class 1)

ï Inherent Biodegradable & Recyclable 

ï No negative effect on waste treatment

ï BPR EU (PT2, PT7, PT9) and TR registered 

ï EPA registered product 

ï US: treated articles with Public health claims require 

registration of the treated article 

Antimicrobial technology

The active ingredient is bound to the 
substrate, attracts the microorganism and 
then mechanically punctures the cell wall 

ï Is bound to the product surface

ï Is not consumed by micro-organisms

ï Will not cause adaptive micro-organisms

ï Wash durable

ï Different formulations for different durability and cost

FOR THE BRAND

ï Biodegradable (OECD 

209/302B)

ï Recyclable 

ï Ideal to be used in 

combination with 

natural fabrics and 

recycled PES fabrics 

FOR THE END USER 

ï Longer freshness less 

laundry necessary 

reduction of water 

consumption

ï Lower washing 

temperature

ï No metal leakage into 

the environment with 

home laundries  

FOR THE MILL/ 

APPLICATOR/ BRAND

ï Usable in a zero waste 

production environment

ï Non toxic to waste 

water bacteria (activated 

sludge)

ï Easily deactivated in 

waste to avoid harmful 

waste treatment 

ï Low curing 

temperatures



ï Combination of Bi-ome and special auxiliary to recognize

the Enveloped virus

ï Reduces viral activity of Enveloped viruses, 

ï COMBINATION with antibacterial properties 

ï Non-migrating/non-leaching technology 

ï Metal-free solution (no Silver)

ï Wash durable

ï No skin irritation (Oeko-tex class 1)

ï Recyclable 

ï No negative effect on waste treatment

ï BPR EU (PT2, PT7, PT9) and TR registered 

ï EPA registered (treated article registration 

in case of Public Health claims)

Antimicrobial and viral reducing technology

ï ASTM E-2149

- Antimicrobial test

- For non-migrating technologies

- Devan is an IAC certified lab

ï NF ISO 18184 ( 2014) and ISO 18184 (2019)

Determination of antiviral activity of textile products 

- external lab testing only

ï Standard formulationsof BI-OME AM5 or BI-OME 

AM10 can show +99% reduction in 

microorganismswithin 1h or less

ï After washing BI-OME formulations can still 

obtain 99% reduction after 24h

ï Longer lasting clean and fresh feeling/effect 

Antimicrobial performance 

*acc to ASTM  E-2149



Test method: ISO 18184 : Reduction of viral titre (%) after 120 minutes contact on treated 
textile - * ISO 18184 (2014) Institut Pasteur de Lille  - ** ISO 18184 (2019)

ï Application by spray or padding 

ï Tested textiles 

ï - PP nonwoven
ï - Cotton/PES   

ï Different applications show significant 
reduction of virus activity (H1N1 and 
FCoV virus)

ï Up to 97,25% reduction of multiple 
home laundries 

Viral activity reduction 

Fabric type Applied 
concentration

Viral reduction 
H1N1 virus*

Viral reduction 
FCoV virus**

PP-non woven 5g/m2 85,3%

PP-non woven 7g/m2 97,1%

PES/cotton 10 g/L 91%

PES/cotton 30g/L 99,59%

PES/cotton after 
washing

30g/L 97,25%

ï A combination of antimicrobial and viral reducing 

technology (Enveloped viruses)

ï Viral reducing activity at low dosage

ï Permanent, non-migrating/non-leaching technology 

ï Sustainable, metal-free solution (no Silver)

ï Applicable on different fabric types

ï No skin irritation (Oeko-tex class 1)

ï Bi-ome is recyclable and inherent biodegradable 

(OECD 209/302B)

ï BPR EU (PT2, PT7, PT9) and TK registered 

ï EPA registered (treated article registration 

in case of Public Health claims)

Bi-ome : Antimicrobial and viral reducing 
technology

Any user of the product is responsible to determine if the product is suitable for the specific application and 
commercialisation of the treated article in the different regions. The Product BI-OME AM5 is registered by the United 
States Environmental Protection Agency (EPA) as a pesticide for prevention of microbial damage to treated substrates 
and articles only. You are not permitted to make or suggest any public health claims when using this product, including 
for any textile articles treated with BI-OME AM5. BI-OME AM technology is registered under the EU Biocide Product 
Regulation for uses under Product Types 2, 7 and 9. The labelling of the treated textile with a biocide should be done 
according to BPR-rules. Please consult our FAQ for more information.

Medical devices are specifically regulated and this can differ by territory : medical device claims are based on efficacy 
testing done by a certified laboratory. The relevant Competent Authority and/or any Notified Bodies need to approve the 
claims in the territory. Devan Chemicals is not able to perform any antiviral testing. All tests must be carried out by a 

- it is recommended to use the test protocol ISO18184.







Nome do Fabricante: 
PPTEX
Endereço: 
Rua D. Maria Idalina da Costa, Nº50 
4780-192 Santo Tirso
Marca comercial ou código/Ref.ª: 
Protectothers 1.2 / 2.0
Composição das matérias-primas: 
94% Poliéster + 6% Elastano

As máscaras têxteis de nível ≥ 90% e nível ≥ 70%, não são enquadradas
como dispositivos médicos ou equipamentos de proteção individual.

Esta máscara deverá ser utilizada como complemento das medidas de proteção e higienização 
recomendadas e das regras de distanciamento social, fundamentais para o controlo da 
COVID-19. 
Para mais informação, consultar https://covid19.min-saude.pt

A máscara reutilizável deverá ser manuseada de forma correta. Seguem instruções 
recomendadas para o uso correto de máscara, de acordo com a orientação da DGS nº 019/2020, 
de 03/04/2020:

a) Higienização das mãos, com água e sabão ou com uma solução à base de álcool, antes de
colocar a máscara;

b) Colocação da máscara com a face interna virada para a cara e a face externa virada para fora;

c) Ajuste da extremidade rígida da máscaras nariz e o queixo com a máscara, certificando-se que 
não existem espaços entre o rosto e a máscara. 

d) Não se deve tocar na máscara enquanto esta estiver em utilização, caso tal aconteça, deve ser 
feita imediatamente higienização das mãos;

e) Recomenda-se uma utilização de cada máscara por um período máximo de 4h por dia, devendo 
a máscara ser substituída por uma nova no final desse período ou assim que se encontre húmida. 
A máscara retirada deve ser lavada antes de ser reutilizada.

f) Se acidentalmente molhar a máscara deve troca-la por outra bem seca logo que possível. A
máscara molhada deve ser lavada antes de ser reutilizada;

g) A remoção da máscara deve ser feita a partir da parte de trás (não tocando na frente da 
máscara), segurando nos atilhos ou elásticos;

h) Em momento algum, a máscara deve ser guardada à volta do pescoço para ser reutilizada;

i) A máscara deve ser colocada individualizada num saco plástico fechado, até ser colocada na 
máquina de lavar;

j) Deve ser feita uma higienização das mãos, no final da utilização e manuseamento da máscara.

≥ 90%

≥ 70%



Numero máximo de ciclos de lavagem em que se garante o desempenho de proteção da 
máscara: 
50 lavagens

As máscaras deverão ser lavadas usando um ciclo de lavagem normal, completo, a 60ºC 
com detergente, após cada utilização. O utilizador terá que garantir que a máscara se 
encontra bem seca, antes da sua utilização.

A máscara deverá ser lavada antes de nova utilização, devendo cumprir o número de ciclos de 
lavagem indicados pelo fabricante.
A proteção da máscara só é garantida se respeitar as instruções de limpeza e conservação que 
se seguem.

A máscara deverá ser guardada em ambiente seco e resguardada de potencial contaminação 
(inicialmente ou após lavagem).

A máscara deverá ser lavada antes do seu primeiro uso.

Em caso de defeito ou dano não use a máscara, substitua por outra.

No final do ciclo de vida da máscara, deverá lavar a máscara nas condições definidas no ponto 
“conservação e limpeza” e após lavagem deve ser descartada como resíduo têxtil não perigoso. 
Caso opte por não lavar a máscara deverá descartar como resíduo biológico.

a) Higienização das mãos, com água e sabão ou com uma solução à base de álcool, antes de 
colocar a máscara;

b) Colocação da máscara com a face interna virada para a cara e a face externa virada para fora;

c) Ajuste da extremidade rígida da máscaras nariz e o queixo com a máscara, certificando-se que 
não existem espaços entre o rosto e a máscara. 

d) Não se deve tocar na máscara enquanto esta estiver em utilização, caso tal aconteça, deve ser 
feita imediatamente higienização das mãos;

e) Recomenda-se uma utilização de cada máscara por um período máximo de 4h por dia, devendo 
a máscara ser substituída por uma nova no final desse período ou assim que se encontre húmida. 
A máscara retirada deve ser lavada antes de ser reutilizada.

f) Se acidentalmente molhar a máscara deve troca-la por outra bem seca logo que possível. A
máscara molhada deve ser lavada antes de ser reutilizada;

Limitações ao uso - (Este dispositivo não é um dispositivo médico. Não cumpre o regulamento das máscaras cirúrgicas 
(regulamento EU/2017/745)

Conformidade verificada através do relatório nº 20216723 EQUILIBRIUM 

Conformidade verificada através do relatório nº 20211607 EQUILIBRIUM

www.protectothers.pt

g) A remoção da máscara deve ser feita a partir da parte de trás (não tocando na frente da
máscara), segurando nos atilhos ou elásticos;

h) Em momento algum, a máscara deve ser guardada à volta do pescoço para ser reutilizada;

i) A máscara deve ser colocada individualizada num saco plástico fechado, até ser colocada na
máquina de lavar;

j) Deve ser feita uma higienização das mãos, no final da utilização e manuseamento da máscara.


