
 

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣIΑΣ 

 

1. Προστατευτική μάσκα κινεζικής προέλευσης. 

 

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 26, Αρ. Ειδοποίησης Α12/00903/20 

 

Η συγκράτηση σωματιδίων από το φίλτρο είναι ανεπαρκής (μετρούμενη τιμή ≤ 82 %). Κατά 

συνέπεια, υπερβολική ποσότητα σωματιδίων ή μικροοργανισμών μπορεί να περάσει από τη 

μάσκα αυξάνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό 

για τα μέσα ατομικής προστασίας. 

 

  

 
2. Προστατευτική μάσκα κινεζικής προέλευσης. 

 

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 26, Αρ. Ειδοποίησης Α12/00912/20 

 

Το προϊόν φέρει σήμανση CE αλλά δεν έχει πιστοποιηθεί ως προστατευτικός εξοπλισμός 

από Κοινοποιημένο Οργανισμό. Επιπλέον η συγκράτηση σωματιδίων από το φίλτρο είναι 

ανεπαρκής (μετρούμενη τιμή ≤ 92,2 %). Κατά συνέπεια, υπερβολική ποσότητα σωματιδίων ή 

μικροοργανισμών μπορεί να περάσει από τη μάσκα αυξάνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης. Το 

προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό για τα μέσα ατομικής προστασίας.  



 

  

 

 

 
 

3. Προστατευτική μάσκα κινεζικής προέλευσης. 

 

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 26, Αρ. Ειδοποίησης Α12/00913/20 

 

Η συγκράτηση σωματιδίων από το φίλτρο είναι ανεπαρκής (μετρούμενη τιμή ≤ 94 %), η 

μάσκα δεν προσαρμόζεται κατάλληλα στο πρόσωπο με αποτέλεσμα την ανεπαρκή συνολική 

διηθητική ικανότητα (μετρούμενη τιμή ≤ 68 %). Κατά συνέπεια, υπερβολική ποσότητα 

σωματιδίων ή μικροοργανισμών μπορεί να περάσει από τη μάσκα αυξάνοντας τον κίνδυνο 

μόλυνσης. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό για τα μέσα ατομικής 

προστασίας. 

 



 

 
 

 

 

 
4. Προστατευτική μάσκα κινεζικής προέλευσης. 

 

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 26, Αρ. Ειδοποίησης INFO/00075/20 

 

Το προϊόν φέρει σήμανση CE αλλά δεν έχει πιστοποιηθεί ως προστατευτικός εξοπλισμός 

από Κοινοποιημένο Οργανισμό. Κατά συνέπεια, το προϊόν ενδέχεται να μην πληροί τις 

απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας και να προστατεύεται δεόντως όταν συνδυάζεται με 

πρόσθετα μέτρα. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό για τα μέσα ατομικής 

προστασίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Προστατευτική μάσκα κινεζικής προέλευσης. 

 

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 26, Αρ. Ειδοποίησης INFO/00076/20 

 

Το προϊόν φέρει σήμανση CE αλλά δεν έχει πιστοποιηθεί ως προστατευτικός εξοπλισμός 

από Κοινοποιημένο Οργανισμό. Κατά συνέπεια, το προϊόν ενδέχεται να μην πληροί τις 

απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας και να προστατεύεται δεόντως όταν συνδυάζεται με 

πρόσθετα μέτρα. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό για μέσα τα ατομικής 

προστασίας. 

 

  

  

 
6. Προστατευτική μάσκα κινεζικής προέλευσης. 

 

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 26, Αρ. Ειδοποίησης INFO/00077/20 

 

Το προϊόν διαφημίζεται ότι παρέχει προστασία έναντι των σωματιδίων, αλλά η ικανότητα 

φιλτραρίσματος δεν έχει πιστοποιηθεί από Κοινοποιημένο Οργανισμό. Κατά συνέπεια, το 

προϊόν ενδέχεται να μην πληροί τις απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας και να προστατεύεται 



 

δεόντως όταν συνδυάζεται με πρόσθετα μέτρα. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον 

Κανονισμό για μέσα τα ατομικής προστασίας. 

 

  

 
7. Προστατευτική μάσκα κινεζικής προέλευσης. 

 

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 26, Αρ. Ειδοποίησης INFO/00078/20 

 

Το προϊόν διαφημίζεται ότι παρέχει προστασία έναντι των σωματιδίων, αλλά η ικανότητα 

φιλτραρίσματος δεν έχει πιστοποιηθεί από Κοινοποιημένο Οργανισμό. Κατά συνέπεια, το 

προϊόν ενδέχεται να μην πληροί τις απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας και να προστατεύεται 

δεόντως όταν συνδυάζεται με πρόσθετα μέτρα. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον 

Κανονισμό για τα μέσα ατομικής προστασίας. 

  
 

 
8. Προστατευτική μάσκα κινεζικής προέλευσης. 

 

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 26, Αρ. Ειδοποίησης INFO/00079/20 

 

Το προϊόν φέρει σήμανση CE αλλά δεν έχει πιστοποιηθεί ως προστατευτικός εξοπλισμός 

από Κοινοποιημένο Οργανισμό. Κατά συνέπεια, το προϊόν ενδέχεται να μην πληροί τις 

απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας και να προστατεύεται δεόντως όταν συνδυάζεται με 



 

πρόσθετα μέτρα. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό για τα μέσα ατομικής 

προστασίας. 

 

  

 

9. Προστατευτική μάσκα κινεζικής προέλευσης. 

 

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 26, Αρ. Ειδοποίησης INFO/00080/20 

 

Το προϊόν διαφημίζεται ότι παρέχει προστασία έναντι των σωματιδίων, αλλά η ικανότητα 

φιλτραρίσματος δεν έχει πιστοποιηθεί από Κοινοποιημένο Οργανισμό. Κατά συνέπεια, το 

προϊόν ενδέχεται να μην πληροί τις απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας και να προστατεύεται 

δεόντως όταν συνδυάζεται με πρόσθετα μέτρα. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον 

Κανονισμό για τα μέσα ατομικής προστασίας. 

   

 

10. Προστατευτική μάσκα κινεζικής προέλευσης. 

 

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 26, Αρ. Ειδοποίησης INFO/00081/20 

 

Το προϊόν φέρει σήμανση CE αλλά δεν έχει πιστοποιηθεί ως προστατευτικός εξοπλισμός 

από Κοινοποιημένο Οργανισμό. Κατά συνέπεια, το προϊόν ενδέχεται να μην πληροί τις 



 

απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας και να προστατεύεται δεόντως όταν συνδυάζεται με 

πρόσθετα μέτρα. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό για τα μέσα ατομικής 

προστασίας. 

 

   

 

11. Προστατευτική μάσκα κινεζικής προέλευσης. 

 

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 26, Αρ. Ειδοποίησης INFO/00082/20 

 

Το προϊόν διαφημίζεται ότι παρέχει προστασία έναντι των σωματιδίων, αλλά η ικανότητα 

φιλτραρίσματος δεν έχει πιστοποιηθεί από Κοινοποιημένο Οργανισμό. Κατά συνέπεια, το 

προϊόν ενδέχεται να μην πληροί τις απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας και να προστατεύεται 

δεόντως όταν συνδυάζεται με πρόσθετα μέτρα. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον 

Κανονισμό για τα μέσα ατομικής προστασίας. 

 

 

 

 

 

 

 



 

12. Προστατευτική μάσκα βιετναμέζικης προέλευσης. 

 

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 26, Αρ. Ειδοποίησης Α12/00899/20 

 

Το προϊόν διαφημίζεται ως βιοκτόνο και με προστατευτική ικανότητα έναντι ιικών σωματιδίων 

και άλλων μικροοργανισμών, αλλά δεν έχει πιστοποιηθεί η ικανότητα φιλτραρίσματος ούτε 

έχει εγκριθεί η χρήση του ως βιοκτόνου από τα σχετικά ευρωπαϊκά όργανα και νομοθεσίες. 

 

Κατά συνέπεια, το προϊόν δεν έχει αποδειχθεί ότι είναι ασφαλές για ανθρώπινη χρήση, 

ενδέχεται να μην πληροί τις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας και, ως εκ τούτου, να μην 

προστατεύεται δεόντως όταν συνδυάζεται με πρόσθετα μέτρα. Το προϊόν δεν 

συμμορφώνεται με τον Κανονισμό για τα βιοκτόνα και τον Κανονισμό για τα μέσα ατομικής 

προστασίας. 

 

 

 

 

 
 


