
 

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

1. Προστατευτική μάσκα κινεζικής προέλευσης. 

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 25, Αρ. Ειδοποίησης Α12/00912/21 

 

Η συγκράτηση σωματιδίων από το φίλτρο είναι ανεπαρκής (μετρούμενη τιμή ≤ 22 %). Κατά 

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

μάσκα αυξάνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης ακόμη και αν συνδυαστεί με πρόσθετα μέτρα 

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

προστασίας. 

 

   

 
2. Προστατευτική μάσκα κινεζικής προέλευσης. 

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 25, Αρ. Ειδοποίησης Α12/00913/21 

 

Η συγκράτηση σωματιδίων από το φίλτρο είναι ανεπαρκής (μετρούμενη τιμή ≤ 39 %). Κατά 

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

μάσκα αυξάνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης ακόμη και αν συνδυαστεί με πρόσθετα μέτρα 

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

προστασίας. 

   

 
 



 

3. Προστατευτική μάσκα κινεζικής προέλευσης. 

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 25, Αρ. Ειδοποίησης Α12/00914/21 

 

Η συγκράτηση σωματιδίων από το φίλτρο είναι ανεπαρκής (μετρούμενη τιμή ≤ 75 %). Κατά 

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

μάσκα αυξάνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης ακόμη και αν συνδυαστεί με πρόσθετα μέτρα 

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

προστασίας. 

 

  

 
4. Προστατευτική μάσκα κινεζικής προέλευσης. 

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 25, Αρ. Ειδοποίησης Α12/00915/21 

 

Η συγκράτηση σωματιδίων από το φίλτρο είναι ανεπαρκής (μετρούμενη τιμή ≤ 34 %). Κατά 

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

μάσκα αυξάνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης ακόμη και αν συνδυαστεί με πρόσθετα μέτρα 

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

προστασίας. 

   



 

 
5. Προστατευτική μάσκα κινεζικής προέλευσης. 

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 25, Αρ. Ειδοποίησης Α12/00916/21 

 

Η συγκράτηση σωματιδίων από το φίλτρο είναι ανεπαρκής (μετρούμενη τιμή ≤ 68 %). Κατά 

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

μάσκα αυξάνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης ακόμη και αν συνδυαστεί με πρόσθετα μέτρα 

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

προστασίας. 

  

 
6. Προστατευτική μάσκα κινεζικής προέλευσης. 

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 25, Αρ. Ειδοποίησης Α12/00917/21 

 

Η συγκράτηση σωματιδίων από το φίλτρο είναι ανεπαρκής (μετρούμενη τιμή ≤ 75 %). Κατά 

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

μάσκα αυξάνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης ακόμη και αν συνδυαστεί με πρόσθετα μέτρα 

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

προστασίας. 

   

 
 

 



 

7. Προστατευτική μάσκα κινεζικής προέλευσης. 

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 25, Αρ. Ειδοποίησης Α12/00918/21 

 

Η συγκράτηση σωματιδίων από το φίλτρο είναι ανεπαρκής (μετρούμενη τιμή ≤ 65 %). Κατά 

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

μάσκα αυξάνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης ακόμη και αν συνδυαστεί με πρόσθετα μέτρα 

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

προστασίας. 

  

 
8. Προστατευτική μάσκα κινεζικής προέλευσης. 

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 25, Αρ. Ειδοποίησης Α12/00919/21 

 

Η συγκράτηση σωματιδίων από το φίλτρο είναι ανεπαρκής (μετρούμενη τιμή ≤ 80 %). Κατά 

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

μάσκα αυξάνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης ακόμη και αν συνδυαστεί με πρόσθετα μέτρα 

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

προστασίας. 

   

 
 

 

 

 



 

9. Προστατευτική μάσκα άγνωστης προέλευσης. 

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 25, Αρ. Ειδοποίησης Α12/00927/21 

 

Η συγκράτηση σωματιδίων από το φίλτρο είναι ανεπαρκής (μετρούμενη τιμή ≤ 84 %). Κατά 

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

μάσκα αυξάνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης ακόμη και αν συνδυαστεί με πρόσθετα μέτρα 

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

προστασίας. 

   

 
10. Προστατευτική μάσκα κινεζικής προέλευσης. 

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 25, Αρ. Ειδοποίησης Α12/00928/21 

 

Η συγκράτηση σωματιδίων από το φίλτρο είναι ανεπαρκής (μετρούμενη τιμή ≤ 91 %). Κατά 

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

μάσκα αυξάνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης ακόμη και αν συνδυαστεί με πρόσθετα μέτρα 

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

προστασίας. 

 

 
 

 

 



 

11. Προστατευτική μάσκα άγνωστης προέλευσης. 

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 25, Αρ. Ειδοποίησης Α12/00929/21 

 

Η συγκράτηση σωματιδίων από το φίλτρο είναι ανεπαρκής (μετρούμενη τιμή ≤ 81 %). Κατά 

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

μάσκα αυξάνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης ακόμη και αν συνδυαστεί με πρόσθετα μέτρα 

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

προστασίας. 

  

 

12. Προστατευτική μάσκα κινεζικής προέλευσης. 

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 25, Αρ. Ειδοποίησης Α12/00931/21 

 

Η συγκράτηση σωματιδίων από το φίλτρο είναι ανεπαρκής (μετρούμενη τιμή ≤ 71 %). Κατά 

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

μάσκα αυξάνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης ακόμη και αν συνδυαστεί με πρόσθετα μέτρα 

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

προστασίας. 

   

 

 



 

13. Προστατευτική μάσκα κινεζικής προέλευσης. 

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 25, Αρ. Ειδοποίησης Α12/00932/21 

 

Η συγκράτηση σωματιδίων από το φίλτρο είναι ανεπαρκής (μετρούμενη τιμή ≤ 86 %). Κατά 

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

μάσκα αυξάνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης ακόμη και αν συνδυαστεί με πρόσθετα μέτρα 

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

προστασίας. 

  

 

 

 
14. Προστατευτική μάσκα κινεζικής προέλευσης. 

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 25, Αρ. Ειδοποίησης Α12/00933/21 

 

Η συγκράτηση σωματιδίων από το φίλτρο είναι ανεπαρκής (μετρούμενη τιμή ≤ 84 %). Κατά 

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

μάσκα αυξάνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης ακόμη και αν συνδυαστεί με πρόσθετα μέτρα 

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

προστασίας. 

  

 
 


