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Os produtos Star Care atendem a todos os standards oficiais e são 
testados e certificados por empresas de certificação europeias, ao 
contrário dos produtos que vêm diretamente dos países asiáticos sob 
certificados falsos e sem nenhum tipo de controle.
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Seleção provisória com base em critérios estratégicos e contacto inicial.

Auditoria: verificação in situ das instalações e dos conhecimento técnicos, 
dos processos e da gestão de qualidade dos fornecedores.

Investigação do background: análise das posições financeiras para garantir a 
solvência e a segurança de possíveis acordos entre fornecedores. 

Registo e pontuação: registo de toda a informação na nossa base de dados 
para selecionar o fornecedor mais adequado para cada um dos projetos. 
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O nosso processo de seleção:

Todos os fornecedores envolvidos na fabricação dos nossos produtos 
atendem a rigorosos requisitos de qualidade.



Durante a fabricação, realizamos inspeções intensivas para garantir que os 
objetivos mínimos estabelecidos sejam alcançados. 
Esses testes são independentes e adicionais aos realizados pelo próprio 
fornecedor e são adaptados ao tipo de produto. Entre eles estão:

Um dos melhores exemplos do rigoroso controle de qualidade é o do 
meltblown, o principal material da máscara. Realizamos controles preventivos 
para detectar alterações na origem, tecido ou filtração quando o material entra 
na maquinaria e no produto.

Teste de filtração  

Teste de respirabilidade 

Controles higiénicos na produção

Vestuário, equipamento 
e formação adequados para os operários

Precisão no carregamento do material durante o processo



Aplicamos o standard AQL (Limite de Qualidade Aceitável) e realizamos uma 
série de testes numa amostra da produção selecionada aleatoriamente.

Níveis de aceitabilidade
Os nossos níveis de aceitabilidade são dos mais rigorosos 
do setor. O nosso máximo é de 0,65 para defeitos major, 1,5 
para defeitos minor e não aceitamos defeitos critical.

Amostra
Nos controles de qualidade dos nossos modelos, o tamanho da amostra é 
determinado pelo nível e inspeção III, o mais exigente que existe. Como se 
pode ver na tabela, define a maior amostra que pode ser obtida para garantir 
uma maior precisão.

Registo e controle
Registamos o resultado de cada lote para análise e rastreabilidade adicionais. 
Essa monitorização permite-nos preparar e executar planos de melhoria 
contínua e monitorizar a qualidade do fornecedor.



Com cada resultado das inspeções realizadas durante a produção, 
trabalhamos com o fornecedor num plano de ação para cada um dos pontos 
de melhoria. Garantimos a sua execução nas seguintes produções e 
verificamos se essas ações melhoram a qualidade da fabricação.

Este gráfico de um de nossos fornecedores mostra de que forma se reduziram a porcentagem de defeitos 
depois da implementação do nosso plano de melhoria do dia 7 de Maio.

Planificação e execução 
de inspeções

Análise dos resultados 
e aplicação de medidas 

Consolidação
e comprovação dos 

resultados



Conhecemos a configuração da produção e armazenamos todas as 
informações que nos permitem rastrear qualquer possível  incidência. Além 
disso, monitorizamos as alterações feitas na fabricação ou na configuração 
do produto (ECR) para identificar quais os lotes afetados e em que datas 
foram produzidos.



Os nossos produtos passam por um segundo controle de qualidade por 
parte de empresas de certificação ocidentais, como é o caso do Bureau 
Veritas e da SGS. Além disso, sujeitamos periodicamente os nossos 
critérios à sua auditoria e inspeção para que estejam permanentemente 
atualizados.

Os nossos produtos passam pelo controle 
externo dos principais laboratórios do 
setor na China e em Espanha. Desde a 
origem verificamos que são cumpridos os 
requisitos mínimos exigidos, como é o 
caso do teste de filtração, do teste de 
respirabilidade e de materiais utilizados.

Máquina de teste de filtração PFE



Oferecemos três opções logísticas:

1. Delivered Duty Paid (DDP): entrega das mercadorias prontas para descarregar 
com os procedimentos aduaneiros de importação realizados.

2. Delivered at Place Unloaded (DPU): entrega no local estabelecido de descarga 
(porto ou terminal).

3. Free Carrier (FCA): entrega à empresa transportadora ou à pessoa de sua 
escolha em Shenzhen ou Guangzhou e carregamento no seu meio de 
transporte.

Para sua tranquilidade, aceitamos cartas 
de crédito documentadas (que só serão 
efetivas após a entrega da 
documentação e a certificação das 
máscaras) e o pagamento por 
transferência bancária.

Moedas aceites: AUD, CAD, CHF, EUR, 
GBP, HKD, JPY, NZD, SGD, USD, CNH, 
DKK, NOK y SEK.



Material de 
proteção



Informação técnica 
Nome produto: Máscara filtrante

Classificação: FFP2 - NR (Não reutilizável)

Modelo: MSH

Dimensões: 15,7 x 10,7 cm

Standard: EN 149:2001 + A1:2009

Composição: 66,7% Tela não tecida, 33,3% tela fundida 

(Meltblown)

Aviso de alergia: Têxtil não tecido

Validade: Dos anos sob condições de armazenamento 

especificadas 

Instruções para colocar a máscara
1. Segure a máscara com uma das mãos, posicionando-a no rosto de forma que cubra o nariz e o queixo.
2. Coloque a máscara na cara, cobrindo completamente o nariz e a boca. O clipe nasal deve ficar sobre o nariz.
3. Segure a máscara com uma mão sobre o queixo. Coloque a fita na orelha ou prenda-a no protetor de orelha 

para maior conforto. 
4. Ajuste o clipe nasal ao nariz com as duas mãos e verifique se as bordas da máscara estão em contato direto 

com o rosto.
5. Realize um teste de fugas para verificar se a máscara foi colocada corretamente. Cubra a máscara com as 

duas mãos e exale vigorosamente. Se detectar fugas pelas bordas, modifique a posição da máscara na cara, 
reajuste o clipe nasal ou ajuste a tensão das fitas de fixação. Repita esse processo até que nenhuma fuga seja 
detectada.

Especificações
Design que se adapta perfeitamente ao rosto

Alta respirabilidade

Soldadura dupla que garante a resistência dos cordões até 

25 newtons

Com regulador de tamanho

Com protetor de orelhas incluído

Embalado em bolsa individual:

● Com fecho para guardar a máscara quando não 

estiver em uso

● Com identificador de horas de uso

● Com identificador de proprietário

● Sistema de ventilação 

Máscara FFP2
Fixação nas orelhas

FFP2
Máscara filtrante

> 98% filtração de aerossóis de partículas



Informação importante
● Os equipamentos NR não devem ser usados em mais de 8 horas.
● Use de acordo com as recomendações do fabricante, seguindo as instruções de 

rotulagem.
● Estas máscaras não fornecem oxigénio.
● Não use em atmosferas com baixa concentração de oxigénio ou áreas com 

pouca ventilação.
● A presença de caraterísticas faciais especiais, cabelos abundantes ou óculos 

pode impedir o ajuste correto da máscara.
● Mantenha longe de fontes de calor.
● Armazene num espaço interior bem ventilado, com humidade inferior a 80% e 

sem gases corrosivos.

Caraterísticas da master carton
Quantidade: 60 caixas/master carton
Quantidade total: 600 unidades
Dimensões: 485 x 415 x 444 mm
Peso: 10,2 kg

Caraterísticas da bolsa individual
Quantidade: 1 unidade/bolsa
Dimensões: 130 x 205 mm
Peso: 12 g

FFP2
Máscara filtrante

> 98% filtração de aerossóis de partículas

Caraterísticas da caixa 10 unidades
Quantidade: 10 unidades (bolsas individuais)/caixa
Dimensões: 131 x 210 x 45 mm
Peso: 153 g

SKU: MASK-ST-00013.0001 SKU: MASK-ST-00009.0010

SKU: MASK-ST-00029.0001 SKU: MASK-ST-00029.0010

Máscara FFP2
Fixação nas orelhas



Informação técnica 
Nome produto: Máscara filtrante

Classificação: FFP2 - NR (Não reutilizável)

Modelo: MSH

Dimensões: 157 mm x 107 mm

Standard: EN 149:2001 + A1:2009

Composição: 66,7% Tela não tecida, 33,3% tela fundida 

(Meltblown)

Aviso de alergia: Têxtil não tecido

Validade: Dos anos sob condições de armazenamento 

especificadas 

Instrucciones para ponerse la mascarilla
1. Segure a máscara com uma das mãos, posicionando-a no rosto de forma que cubra o nariz e o queixo.
2.  Coloque a fita superior atrás da cabeça.
3. Em seguida, passe a faixa inferior da cabeça por trás da cabeça até que esteja na nuca. Ajuste o regulador 

para uma retenção ideal.
4. Ajuste o clipe nasal ao nariz com as duas mãos e certifique-se de que as bordas da máscara estejam em 

contato direto com o rosto.
5. Faça um teste de ajuste de vazamento para verificar a máscara esta corretamente ajustada. Cubra a máscara 

com as duas mãos e expire com força. Se detectar vazamento pelas bordas, reposicione a máscara no rosto, 
reajuste o clipe no nariz ou ajuste a tensão das fitas. Repita este processo até que nenhum vazamento seja 
detetado.

Especificações
Fixação na nuca para  maior comodidade

Design que se adapta perfeitamente ao rosto

Alta respirabilidade

Soldadura dupla que garante a resistência dos cordões até 

25 newtons

Com regulador de tamanho

Com protetor de orelhas incluído

Embalado em bolsa individual:

● Com fecho para guardar a máscara quando não 

estiver em uso

● Com identificador de horas de uso

● Com identificador de proprietário

● Sistema de ventilação 

Máscara FFP2
Fixação na nuca

FFP2
Máscara filtrante

> 98% filtração de aerossóis de partículas



Caraterísticas da master carton
Quantidade: 60 caixas/master carton
Quantidade total: 600 unidades
Dimensões: 485 x 415 x 444 mm
Peso: 10,2 kg

Caraterísticas da bolsa individual
Quantidade: 1 unidade/bolsa
Dimensões: 130 x 205 mm
Peso: 12 g

Caraterísticas da caixa 10 unidades
Quantidade: 10 unidades (bolsas individuais)/caixa
Dimensões: 131 x 210 x 45 mm
Peso: 153 g

SKU: MASK-ST-00019.0001

EAN: 8436592290208

SKU: MASK-ST-00019.00010

EAN: 8436592290628

SKU: MASK-ST-00033.0001

EAN: 8436592290635

SKU: MASK-ST-00033.0010

EAN: 8436592290642

Máscara FFP2
Fixação na nuca

FFP2
Máscara filtrante

> 98% filtração de aerossóis de partículas

Informação importante
● Os equipamentos NR não devem ser usados em mais de 8 horas.
● Use de acordo com as recomendações do fabricante, seguindo as instruções de 

rotulagem.
● Estas máscaras não fornecem oxigénio.
● Não use em atmosferas com baixa concentração de oxigénio ou áreas com 

pouca ventilação.
● A presença de caraterísticas faciais especiais, cabelos abundantes ou óculos 

pode impedir o ajuste correto da máscara.
● Mantenha longe de fontes de calor.
● Armazene num espaço interior bem ventilado, com humidade inferior a 80% e 

sem gases corrosivos.



Informação técnica 
Nome produto: Máscara filtrante

Classificação: FFP2 - NR (Não reutilizável)

Modelo: STC-F2-01

Dimensões: 138 mm x 97 mm

Tamanho: XS

Standard:  EN 149:2001 + A1:2009

Composição: 66,7% Tela não tecida, 33,3% tela fundida 

(Meltblown)

Aviso de alergia: Têxtil não tecido

Validade: Dos anos sob condições de armazenamento 

especificadas 

Máscara FFP2 

FFP2 
Máscara filtrante 

Tamanho XS

Especificações
Fixação na nuca para  maior comodidade

Design que se adapta perfeitamente ao rosto

Alta respirabilidade

Soldadura dupla que garante a resistência dos cordões até 

25 newtons

Com regulador de tamanho

Com protetor de orelhas incluído

Embalado em bolsa individual:

● Com fecho para guardar a máscara quando não 

estiver em uso

● Com identificador de horas de uso

● Com identificador de proprietário

● Sistema de ventilação 

Instruções para colocar a máscara
1. Segure a máscara com uma das mãos, posicionando-a no rosto de forma que cubra o nariz e o queixo.
2. Coloque a máscara na cara, cobrindo completamente o nariz e a boca. O clipe nasal deve ficar sobre o nariz.
3. Segure a máscara com uma mão sobre o queixo. Coloque a fita na orelha ou prenda-a no protetor de orelha 

para maior conforto. 
4. Ajuste o clipe nasal ao nariz com as duas mãos e verifique se as bordas da máscara estão em contato direto 

com o rosto.
5. Realize um teste de fugas para verificar se a máscara foi colocada corretamente. Cubra a máscara com as 

duas mãos e exale vigorosamente. Se detectar fugas pelas bordas, modifique a posição da máscara na cara, 
reajuste o clipe nasal ou ajuste a tensão das fitas de fixação. Repita esse processo até que nenhuma fuga seja 
detectada.



Caraterísticas da master carton
Quantidade: 60 caixas/master carton
Quantidade total: 600 unidades
Dimensões: 485 x 415 x 444 mm
Peso: 10,2 kg

Caraterísticas da bolsa individual
Quantidade: 1 unidade/bolsa
Dimensões: 130 x 205 mm
Peso: 12 g

Caraterísticas da caixa 10 unidades
Quantidade: 10 unidades (bolsas individuais)/caixa
Dimensões: 131 x 210 x 45 mm
Peso: 153 g

SKU: MASK-ST-00031.0010SKU: MASK-ST-00031.0001

Máscara FFP2 

Informação importante
● Os equipamentos NR não devem ser usados em mais de 8 horas.
● Use de acordo com as recomendações do fabricante, seguindo as instruções de 

rotulagem.
● Estas máscaras não fornecem oxigénio.
● Não use em atmosferas com baixa concentração de oxigénio ou áreas com 

pouca ventilação.
● A presença de caraterísticas faciais especiais, cabelos abundantes ou óculos 

pode impedir o ajuste correto da máscara.
● Mantenha longe de fontes de calor.
● Armazene num espaço interior bem ventilado, com humidade inferior a 80% e 

sem gases corrosivos.

FFP2 
Máscara filtrante 

Tamanho XS



Informação técnica 
Nome produto: Máscara filtrante

Classificação: FFP2 - NR (Não reutilizável)

Modelo: MSH

Dimensões: 156 mm x 118 mm

Standard:  EN 149:2001 + A1:2009

Composição: 66,7% Tela não tecida, 33,3% tela fundida 

(Meltblown)

Aviso de alergia: Têxtil não tecido

Validade: Dos anos sob condições de armazenamento 

especificadas 

Máscara FFP3

FFP3
Máscara filtrante

> 99% filtração de aerossóis de partículas

Especificações
Design antiembaciante e ajuste perfeito à cara

Alta respirabilidade

Soldadura dupla que garante a resistência dos cordões até 

25 newtons

Com regulador de tamanho

Com protetor de orelhas incluído

Embalado em bolsa individual:

● Com fecho para guardar a máscara quando não 

estiver em uso

● Com identificador de horas de uso

● Com identificador de proprietário

● Sistema de ventilação 

Instruções para colocar a máscara
1. Segure a máscara com uma das mãos, posicionando-a no rosto de forma que cubra o nariz e o queixo.
2. Coloque a máscara na cara, cobrindo completamente o nariz e a boca. O clipe nasal deve ficar sobre o nariz.
3. Segure a máscara com uma mão sobre o queixo. Coloque a fita na orelha ou prenda-a no protetor de orelha 

para maior conforto. 
4. Ajuste o clipe nasal ao nariz com as duas mãos e verifique se as bordas da máscara estão em contato direto 

com o rosto.
5. Realize um teste de fugas para verificar se a máscara foi colocada corretamente. Cubra a máscara com as 

duas mãos e exale vigorosamente. Se detectar fugas pelas bordas, modifique a posição da máscara na cara, 
reajuste o clipe nasal ou ajuste a tensão das fitas de fixação. Repita esse processo até que nenhuma fuga seja 
detectada.



Caraterísticas da master carton
Quantidade: 60 caixas/master carton
Quantidade total: 600 unidades
Dimensiões: 635 x 415 x 444 mm  
Peso: 11,6 kg

Máscara FFP3

Caraterísticas da bolsa individual
Quantidade: 1 unidade/bolsa
Dimensões: 130 x 205 mm
Peso: 14 g

FFP3
Máscara filtrante

> 99% filtração de aerossóis de partículas

Caraterísticas da caixa 10 unidades
Quantidade: 10 unidades (bolsas individuais)/caixa
Dimensões: 131 x 210 x 60 mm
Peso: 177 g

SKU: MASK-ST-00024.0001 SKU: MASK-ST-00024.0010

Informação importante
● Os equipamentos NR não devem ser usados em mais de 8 horas.
● Use de acordo com as recomendações do fabricante, seguindo as instruções de 

rotulagem.
● Estas máscaras não fornecem oxigénio.
● Não use em atmosferas com baixa concentração de oxigénio ou áreas com 

pouca ventilação.
● A presença de caraterísticas faciais especiais, cabelos abundantes ou óculos 

pode impedir o ajuste correto da máscara.
● Mantenha longe de fontes de calor.
● Armazene num espaço interior bem ventilado, com humidade inferior a 80% e 

sem gases corrosivos.



Máscara cirúrgica 
Tipo IIR (BFE ≥ 98%)

 

Informação técnica 
Tipologia: Máscara cirúrgica (Tipo IIR)
Modelo: 175 mm x 94 mm 
Standard: EN 14683-2019 + AC:2019
Dimensões: 175 mm x 94 mm 
Eficácia de filtração bacteriana: ≥ 98%
Prestações: 

Tipo IIR: qualidade máxima para as cirúrgicas
Resistente às salpicaduras

Estrutura: corpo da máscara, clipe para o nariz
e sujeição da máscara
Período de validade: 24 meses
Aviso de alergia: Têxtil não tecido

Tela não tecida 
fundida de 

polipropileno

Tela não tecida de 
polipropileno 

Capa Meltblown de BFE 99%

Instruções para colocar a máscara
1. Com o lado azul voltado para fora, coloque-a sobre o nariz e a boca. Em seguida, coloque as fitas atrás das 

orelhas. 
2. Pressione suavemente o clipe para encaixar o nariz.
3. Puxe a parte inferior da máscara para que fique debaixo do queixo e verifique o ajuste.

● Material hipoalergénico, polipropileno e impermeável, incluindo clipe nasal flexível.
● Relatório do teste CE emitido pela TÜV SÜD.
● Condições de conservação: Armazenar num lugar com uma baixa humidade relativa,  livre de gases 

corrosivos, bem ventilado e evitando altas temperaturas (> 40ºC).

Informação importante

Máscara cirúrgica 
Tipo IIR (BFE ≥ 98%)



Máscara cirúrgica
Tipo IIR (BFE ≥ 98%)
 

Máscara cirúrgica 
Tipo IIR (BFE ≥ 98%)



CARATERÍSTICAS STANDARD RESULTADOS

Eficácia Filtração Bacteriana (BFE) EN 14683:2019+AC:2019 BFE > 99,4% 

Pressão diferencial (ΔP) EN 14683:2019+AC:2019 ΔP < 32,4 Pa/cm2 

Limpeza Microbiana EN 14683:2019+AC:2019 CFU/g < 20

Penetração de sangue sintético ISO 22609:2004 Não detetada

Fonte: Test Report No.: 60379483001 (TÜV SÜD)

Caraterísticas da master carton
Quantidade: 100 bolsas/caixa
Quantidade total: 1000 unidades
Dimensões: 540 x 420 x 290 mm
Peso: 5,5 kg

Caraterísticas da bolsa 10 unidades
Quantidade: 10 unidades/bolsa
Dimensões: 240x 135 x 23 mm
Peso: 36 g

SKU: MASK-ST-00032.0010

Máscara cirúrgica 
Tipo IIR (BFE ≥ 98%)

Máscara cirúrgica
Tipo IIR (BFE ≥ 98%)
 



Máscara cirúrgica 
Tipo IIR (BFE ≥ 98%)

Máscara cirúrgica
Tipo IIR (BFE ≥ 98%)
Black
 

Informação técnica 
Tipologia: Máscara cirúrgica (Tipo IIR)
Modelo: 175 mm x 94 mm 
Standard: EN 14683-2019 + AC:2019
Dimensões: 175 mm x 94 mm 
Eficácia de filtração bacteriana: ≥ 98%
Prestações: 

Tipo IIR: qualidade máxima para as cirúrgicas
Resistente às salpicaduras

Estrutura: corpo da máscara, clipe para o nariz
e sujeição da máscara
Período de validade: 24 meses
Aviso de alergia: Têxtil não tecido

Tela não tecida 
fundida de 

polipropileno

Tela não tecida de 
polipropileno 

Capa Meltblown de BFE 99%

Instruções para colocar a máscara
1. Com o lado azul voltado para fora, coloque-a sobre o nariz e a boca. Em seguida, coloque as fitas atrás das 

orelhas. 
2. Pressione suavemente o clipe para encaixar o nariz.
3. Puxe a parte inferior da máscara para que fique debaixo do queixo e verifique o ajuste.

● Material hipoalergénico, polipropileno e impermeável, incluindo clipe nasal flexível.
● Relatório do teste CE emitido pela TÜV SÜD.
● Condições de conservação: Armazenar num lugar com uma baixa humidade relativa,  livre de gases 

corrosivos, bem ventilado e evitando altas temperaturas (> 40ºC).

Informação importante



Máscara cirúrgica
Tipo IIR (BFE ≥ 98%)
Black
 

Máscara cirúrgica 
Tipo IIR (BFE ≥ 98%)



CARATERÍSTICAS STANDARD RESULTADOS

Eficácia Filtração Bacteriana (BFE) EN 14683:2019+AC:2019 TBC

Pressão diferencial (ΔP) EN 14683:2019+AC:2019 TBC

Limpeza Microbiana EN 14683:2019+AC:2019 TBC

Penetração de sangue sintético ISO 22609:2004 TBC

Caraterísticas da master carton
Quantidade: 100 bolsas/caixa
Quantidade total: 1000 unidades
Dimensões: 540 x 420 x 290 mm
Peso: 5,5 kg

Caraterísticas da bolsa 10 unidades
Quantidade: 10 unidades/bolsa
Dimensões: 240 x 135 x 23 mm
Peso: 36 g

Máscara cirúrgica 
Tipo IIR (BFE ≥ 98%)

Máscara cirúrgica
Tipo IIR (BFE ≥ 98%)
 

SKU: MASK-ST-00038.0010



Máscara cirúrgica
Tipo IIR (BFE ≥ 98%)
Infantil
 
6 - 9 anos

Informação técnica
Tipologia: Máscara cirúrgica (Tipo IIR)
Modelo: 150 mm x 65 mm
Standard: EN 14683-2019 + AC:2019
Dimensões: 150 mm x 65 mm (6-9 anos)
Eficácia de filtração bacteriana: ≥ 98%
Prestações: 

Tipo IIR: qualidade máxima para as 
cirúrgicas
Resistente às salpicaduras

Estrutura: corpo da máscara, clipe para o nariz
e sujeição da máscara
Período de validade: 24 meses
Aviso de alergia: Têxtil não tecido

SKU: MASK ST-00018.0050

Máscara cirúrgica 
Tipo IIR (BFE ≥ 98%)

Tela não tecida 
fundida de 

polipropileno

Tela não tecida de 
polipropileno 

Capa Meltblown de BFE 99%

Instruções para colocar a máscara
1. Com o lado azul voltado para fora, coloque-a sobre o nariz e a boca. Em seguida, coloque as fitas atrás das 

orelhas. 
2. Pressione suavemente o clipe para encaixar o nariz.
3. Puxe a parte inferior da máscara para que fique debaixo do queixo e verifique o ajuste.

● Material hipoalergénico, polipropileno e impermeável, incluindo clipe nasal flexível.
● Relatório do teste CE emitido pela TÜV SÜD.
● Condições de conservação: Armazenar num lugar com uma baixa humidade relativa,  livre de gases 

corrosivos, bem ventilado e evitando altas temperaturas (> 40ºC).

Informação importante



Máscara cirúrgica 
Tipo IIR (BFE ≥ 98%)
Infantil

 

Máscara cirúrgica 
Tipo IIR (BFE ≥ 98%)

Máscara cirúrgica
Tipo IIR (BFE ≥ 98%)
Infantil
 
6 - 9 anos



CARATERÍSTICAS STANDARD RESULTADOS

Eficácia Filtração Bacteriana (BFE) EN 14683:2019+AC:2019 BFE > 99,4% 

Pressão diferencial (ΔP) EN 14683:2019+AC:2019 ΔP < 32,4 Pa/cm2 

Limpeza Microbiana EN 14683:2019+AC:2019 CFU/g < 20

Penetração de sangue sintético ISO 22609:2004 Não detetada

Fonte: Test Report No.:60379483001 (TÜV SÜD)

Caraterísticas da master carton
Quantidade: 100 bolsas/caixa
Quantidade total: 1000 unidades
Dimensões: 520 x 370 x 250 mm
Peso: 4,8 kg

Caraterísticas da bolsa 10 unidades
Quantidade: 10 unidades/bolsa
Dimensões: 210 x 120 x 23 mm
Peso: 25 g

Máscara cirúrgica 
Tipo IIR (BFE ≥ 98%)

Máscara cirúrgica
Tipo IIR (BFE ≥ 98%)
Infantil
 
6 - 9 anos

 6 - 9 anos

SKU: MASK-ST-00025.0010



Máscara higiénica 
(BFE ≥ 98%)
 

Informação técnica 
Tipologia: Máscara higiénica descartável 
Modelo: 175 mm x 94 mm
Standard : EN 14683-2019 + AC:2019
Dimensões: 175 mm x 94 mm
Eficácia de filtração bacteriana: ≥ 98%
Prestaciones: resistente às salpicaduras
Estrutura: corpo da máscara, clipe para o nariz
e sujeição da máscara
Período de validade: 24 meses
Aviso de alergia: Têxtil não tecido

Tela não tecida 
fundida de 

polipropileno

Tela não tecida de 
polipropileno 

Capa Meltblown de BFE 99%

Instruções para colocar a máscara
1. Com o lado azul voltado para fora, coloque-a sobre o nariz e a boca. Em seguida, coloque as fitas atrás das 

orelhas. 
2. Pressione suavemente o clipe para encaixar o nariz.
3. Puxe a parte inferior da máscara para que fique debaixo do queixo e verifique o ajuste.

● Material hipoalergénico, polipropileno e impermeável, incluindo clipe nasal flexível.
● Relatório do teste CE emitido pela Intertek (No.: PRTT00078126, 01/10/2020)
● Condições de conservação: Armazenar num lugar com uma baixa humidade relativa,  livre de gases 

corrosivos, bem ventilado e evitando altas temperaturas (> 40ºC).

Informação importante

Máscara higiénica
Tipo IIR (BFE ≥ 98%)



Máscara higiénica 
(BFE ≥ 98%)
 

Fonte Test Report No.: PRTT00078126, Intertek, 01/10/2020

Máscara higiénica
Tipo IIR (BFE ≥ 98%)

CARATERÍSTICAS STANDARD RESULTADOS

Eficácia Filtração Bacteriana (BFE) EN 14683:2019+AC:2019 BFE = 98,5% 

Pressão diferencial (ΔP) EN 14683:2019+AC:2019 ΔP = 32,4 Pa/cm2 

Caraterísticas da master carton
Quantidade: 100 bolsas/caixa
Quantidade total: 1000 unidades
Dimensões: 540 x 420 x 290 mm
Peso: 5,5 kg

Caraterísticas da bolsa 10 unidades
Quantidade: 10 unidades/bolsa
Dimensões: 240 x 135 x 23 mm
Peso: 36 g

SKU: MASK-ST-00027.0010



● Fabricante: Cantabria Labs, especialista em produtos para o cuidado da pele através 
das prestigiosas marcas Heliocare, Endocare, Neostrata, Dermacare, Neoretin ou 
Radiocare.

● Gel hidroalcoólico de uso diário para a  limpeza profunda das mãos e superfícies de 
contato.

● Proporciona uma limpeza eficiente graças à sua fórmula otimizada com um teor 
alcoólico de 70% v / v.

● O seu teor de glicerina mantém o equilíbrio hídrico da pele, minimiza os danos 
decorrentes do uso contínuo do álcool e proporciona um conforto e uma humidade sem 
deixar resíduos.

CARACTERÍSTICAS DA CAIXA / PALETE

● Quantidade: 34 unidades/caixa
● Dimensões: 275 x 200 x 125 mm
● Peso: 3,62 kg

  

Composição:
1. Alcohol Denat (70% v/v)
2. Phenoxyetanol (0,9% p/p)
3. Excipientes c.s.p 100%

Informação técnica:
1. 100 ml: embalagem PET com tampa flip-top de fácil dosificação
2. Registo CPNP 3297893
3. PAO / Validade: Não aplicável de acordo com a legislação (CE) 

Nº 1223/2009

Aplicação e modo de uso:
● USO EXTERNO. Não ingerir. Evite o contato direto com os olhos e mucosa. Tratamento higiénico de 

mãos, utensílios e superfícies por atrito.
● Para o seu uso correto, recomenda-se a aplicação em peles saudáveis, limpas e secas. Massageie 

todas as mãos, incluindo as áreas interdigitais, e deixe secar ao ar sem enxaguar.

● Quantidade: 112 caixas/palete
● Quantidade total: 3.808 unidades
● Dimensões: 1200 x 800 x 1270 mm
● Peso palet: 431 kg

Gel Hidroalcoólico
desinfetante de mãos

Gel Hidroalcoólico
desinfetante de mãos
100 ml

SKU: GEL-ST-00001.0100 EAN: 8436574361278



Certificados



Mascarilla FFP2 
Certificado



Máscara FFP2 

Declaração de Conformidade



Máscara FFP2

Certificado CE



Máscara FFP2 

Certificado CE



Máscara FFP2 
Tamanho XS

Certificado



Máscara FFP2 
Tamanho XS

Declaração de Conformidade

La presente Declaración de Conformidad, expedida bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante, Star TIC 
Innovación S.A., ubicado en Calle Estrasburgo, 8 28232 Las Rozas de Madrid, Madrid (España),

CERTIFICA 

Que el siguiente equipo de protección individual (EPI)

Modelo:  STC-F2-01

Descripción del producto: Mascarilla de filtración FFP2 NR

 
Cumple con las exigencias del Reglamento (UE) 2016/425, de 9 de marzo de 2016 relativo a los equipos de 
protección individual, incluidos los requisitos esenciales de salud y seguridad especificados en el anexo II, y de 
las normas nacionales que transpongan las siguientes normas armonizadas europeas:

EN 149:2001+A1:2009

Asimismo, el modelo es idéntico al EPI que está sujeto al Examen UE de Tipo (módulo B del Reglamento (UE) 

2016/425) al que se hace referencia en el certificado nº:

0370-4838-PPE/B

Expedido por: 

LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS)  (ON 0370)

Campus UAB – Ronda de la Font del Carme, s/n

08193 Bellaterra (Barcelona)

España

El modelo indicado está sujeto al procedimiento de evaluación de la conformidad con el tipo basada en el 
control interno de la producción más control supervisado de los productos a intervalos aleatorios (Módulo C2), 
según Reglamento (UE) 2016/425, bajo la supervisión del Organismo Notificado LGAI Technological Center, S.A. 
(APPLUS) (NB 0370)

Firmado por y en nombre de: 

Fdo.: 

Nombre: Alberto Méndez Peydró

Cargo: Presidente

Lugar y fecha: 10/12/2020



Máscara FFP2 
Tamanho XS

Certificado CE



Máscara FFP2 
Tamanho XS

Certificado CE



Máscara FFP3 
Certificado



Máscara FFP3 

Declaração de Conformidade



Máscara FFP3 

Certificado CE



Máscara FFP3 

Certificado CE



Máscara cirúrgica 
BFE 98%
Certificado



Máscara cirúrgica / 
Cirúrgica Infantil BFE 98%

Declaração de Conformidade



Máscara cirúrgica / 
Cirúrgica Infantil BFE 98%

Certificado CE



Máscara cirúrgica / 
Cirúrgica Infantil BFE 98%

Certificado CE



Máscara cirúrgica / 
Cirúrgica Infantil BFE 98%

Certificado CE



Máscara cirúrgica / 
Cirúrgica Infantil BFE 98%

Certificado CE



Máscara cirúrgica / 
Cirúrgica Infantil BFE 98%

Certificado CE



Máscara cirúrgica / 
Cirúrgica Infantil BFE 98%

Certificado CE



Máscara cirúrgica / 
Cirúrgica Infantil BFE 98%

Certificado CE



Máscara cirúrgica / 
Cirúrgica Infantil BFE 98%

Certificado CE



Máscara cirúrgica / 
Cirúrgica Infantil BFE 98%

Certificado CE



Máscara cirúrgica / 
Cirúrgica Infantil BFE 98%

Certificado CE



Máscara cirúrgica / 
Cirúrgica Infantil BFE 98%

Certificado CE



Máscara cirúrgica / 
Cirúrgica Infantil BFE 98%

Certificado CE



Máscara higiénica 
BFE 98%
Certificado



Mascarilla higiénica
BFE 98%

Certificado 



Mascarilla higiénica
BFE 98%

Certificado 



Mascarilla higiénica
BFE 98%

Certificado 



Mascarilla higiénica
BFE 98%

Certificado 



Mascarilla higiénica
BFE 98%

Certificado 



Mascarilla higiénica
BFE 98%

Certificado 



www.starcare.es
comercial@startic.es

http://www.starcare.es/

