
ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

1. Προστατευτική μάσκα κινεζικής προέλευσης 

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 47, Αρ. Ειδοποίησης A12/01594/21 

 

Η συγκράτηση σωματιδίων από το φίλτρο του υλικού είναι ανεπαρκής (μετρούμενη τιμή ≤ 

11%).  Συνεπώς, το προϊόν δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας.  Ακόμη και 

εάν συνδυαστεί με άλλα συνιστώμενα μέτρα προστασίας είναι δυνατόν να μην προστατεύει 

ικανοποιητικά. 

 

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα μέσα Ατομικής 

Προστασίας (ΡΡΕ) και το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 149. 

 

  

 

2. Προστατευτική μάσκα κινεζικής προέλευσης 

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 47, Αρ. Ειδοποίησης A12/01596/21 

 

Η συγκράτηση σωματιδίων από το φίλτρο του υλικού είναι ανεπαρκής (μετρούμενη τιμή ≤ 

81%).  Συνεπώς, το προϊόν δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας.  Ακόμη και 

εάν συνδυαστεί με άλλα συνιστώμενα μέτρα προστασίας είναι δυνατόν να μην προστατεύει 

ικανοποιητικά. 

 

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα Μέσα Ατομικής 

Προστασίας (ΡΡΕ) και το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 149. 

 



  

 

3. Προστατευτική μάσκα κινεζικής προέλευσης 

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 47, Αρ. Ειδοποίησης A12/01598/21 

 

Η συγκράτηση σωματιδίων από το φίλτρο του υλικού είναι ανεπαρκής (μετρούμενη τιμή ≤ 

45%) και η μάσκα δεν προσαρμόζεται ορθά στο πρόσωπο.  Συνεπώς, το προϊόν δεν 

ικανοποιεί τις απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας.  Ακόμη και εάν συνδυαστεί με άλλα 

συνιστώμενα μέτρα προστασίας είναι δυνατόν να μην προστατεύει ικανοποιητικά. 

 

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα Μέσα Ατομικής 

Προστασίας (ΡΡΕ) και το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 149. 

 

  

 

4. Προστατευτική μάσκα κινεζικής προέλευσης 

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 47, Αρ. Ειδοποίησης A12/01633/21 

 



Η συγκράτηση σωματιδίων από το φίλτρο του υλικού είναι ανεπαρκής (μετρούμενη τιμή ≤ 

57%).  Συνεπώς, το προϊόν δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας.  Ακόμη και 

εάν συνδυαστεί με άλλα συνιστώμενα μέτρα προστασίας είναι δυνατόν να μην προστατεύει 

ικανοποιητικά. 

 

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα Μέσα Ατομικής 

Προστασίας (ΡΡΕ) και το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 149. 

 

  

 

 

5. Προστατευτική μάσκα κινεζικής προέλευσης 

Αναφορά RAPEX: Αρ. Ειδοποίησης A12/01636/21 

 

Το προϊόν διαθέτει σήμανση CE, αλλά η δυνατότητα φιλτραρίσματος του δεν έχει ελεγχθεί 

από αρμόδιο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης.  Η οπτική 

επιθεώρηση του προϊόντος φανερώνει ότι η σύνθεση του υλικού, η κατασκευή και το σχήμα 

του δεν είναι τα κατάλληλα.  Επομένως, δεν έχει αποδειχθεί ότι το προϊόν ικανοποιεί τις 

απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας.  Ακόμη και εάν συνδυαστεί με άλλα συνιστώμενα μέτρα 

προστασίας είναι δυνατόν να μην προστατεύει ικανοποιητικά. 

 

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα μέσα Ατομικής 

Προστασίας (ΡΡΕ) και το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 149. 

 



  

 

 


