
 

Modo de usar a sua Transparent Mask 

• Primeira vez:  higienize a máscara com álcool em gel por dentro e 

por fora antes de usar. 

• Com a mão higienizada, na parte interna, aplique duas gotas do 

líquido antifog e esparrame com a ponta do dedo, evitando o 

contato com os filtros. 

o Importante: jamais umedecer os filtros, pois perdem o seu 

grau de filtragem. 

• Retirar o excesso do líquido antifog, com um lenço de papel ou 

papel toalha. 

• Segurar a máscara pela parte externa e pressionar no queixo, em 

seguida colocar o elástico ao redor da cabeça, ou ao redor da orelha 

para os modelos “double”. 

o Isto vai evitar forçar a máscara cada vez que for recolocada. 

• Recomenda-se higienizar a máscara a cada hora de uso – quando 

estiver em conversação. Para isto, basta retirar a máscara quando 

for higienizar as mãos, em local distante de outras pessoas, pingar 

duas ou três gotas do líquido higienizador, retirar o excesso e voltar 

a colocar a máscara. 

• Evite lavar o material para que os filtros não tomem contato com a 

água.  

• Evite deixar a máscara exposta excessivamente ao sol ou em 

ambientes quentes, isto poderá deformar o produto. 

• A Máscara foi desenvolvida para ser utilizada em ambientes 

controlados, excessiva exposição ao sol poderá causar problemas na 

sua pele. 

• O líquido Higienizador antifog é uma combinação de algumas 

substâncias como glicerina, álcool, ácidos graxos naturais entre 

outras, se algum produto irritar a sua pele, procure um médico e 

pare imediatamente de usá-lo. Envie também um e-mail nos 

informando através do endereço: contato@designuniversal.com.br 
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Sobre o elemento filtrante da máscara 

• O elemento filtrante da máscara (Transparent Mask) é produzido em 
tecido TNT - Tecido não Tecido, conforme a norma brasileira NBR-
13370. Sendo que o não tecido é uma estrutura plana, flexível e 
porosa, constituída de manta de fibras, orientadas direccionalmente 
por processo mecânico (fricção) e térmico (coesão). Por si só, o TNT 
já tem grande poder de filtragem e retenção de micro partículas e 
agentes poluentes.  

• Agora, no caso da Transparent Mask, este tecido não tecido ainda 
recebe duas aspersões distintas, sendo uma de cada lado. Na 
primeira faceta, aquela que ficará montada no lado externo do filtro; 
recebe um tratamento de carvão ativado, que tem uma alta 
capacidade adsorvente, o que faz com que ele seja empregado em 
uma larga variedade de processos de filtração, purificação, 
desodorização, descoloração e separação. Já no lado interno da 
máscara, recebe a aplicação, através de aspersão, de íons de prata 
(óxido de prata), metal com propriedades antibacterianas, neste caso 
com ação direta junto ao corona vírus porque causa um fenômeno 
físico-químico que rompe a camada lipídica (gordura) do vírus e 
neutraliza suas regiões externas de proteína – sistema de “coroas” 
que ancoram nas células humanas. E, por último a malha do 
elemento filtrante ainda é cortada a laser, para promover um encaixe 
perfeito do elemento com o filtro, evitando assim o aparecimento de 
vãos que permitiriam a invasão de micro-organismos e substâncias 
que prejudicariam todo o sistema de filtragem. Por utilizar alta 
tecnologia, a durabilidade média deste elemento filtrante é de 3 
meses (90 dias). 

• Os novos Modelos TM vem equipados com double filters  (filtros 
duplos), sendo um de carvão ativado e outro com partículas de prata; 
ajustados milimetricamente ao sistema de filtragem da máscara, 
evite removê-los pois poderão não serem recolocados corretamente, 
podendo com isto prejudicar a segurança do processo de filtragem. 

 

 

 

 

 



Sobre o elemento filtrante (IMPREGNADO COM PRATA) 

GENERALIDADES 

Impregnado com prata é um Carvão Ativado Catalisado específico de ação 
bacteriostática no tratamento de água potável, bem como em fase gasosa. 
O uso de diversos mecanismos para este fim, não apresentou resultados 
tão eficazes, como do elemento químico prata, cujo sucesso é 
mundialmente reconhecido no tratamento de água potável e com o mesmo 
princípio estamos indicando para aplicações em fase gasosa eliminando 
bactérias, vírus, O SORBIUS – LG Impregnado com prata, a mesma está 
tecnicamente depositada sobre a superfície interna dos poros este Carvão 
Ativado. Dentro da melhor técnica de deposição química por redução, onde 
0,08% em peso de prata na forma de óxido, estão perfeitamente 
distribuídas sobre uma superfície efetiva mínima de 800 m2/g do suporte 
catalítico. Sabe-se que p.ex. as bactérias em contato com a Prata são 
destruídas por oxidação, logo, estes microrganismos ao entrarem em 
contato com o Carvão Ativado penetram nos poros pelo efeito de adsorção, 
e em seguida por contato, são oxidadas pela prata contida no interior dos 
poros. Mesmo no tratamento de águas cloradas, o SORBIUS – LG 
Impregnado com prata, atua com duplo efeito, ou seja, remove o cloro livre, 
e outras impurezas presentes na água e destrói as bactérias adsorvidas, 
evitando a proliferação das mesmas no leito adsorvente, e em fase gasosa 
também adsorve impurezas do ar. 

ESPECIFICAÇÕES 

Área Superficial Interna (carvão ativado base) 800 m2 /g (mínimo) 

Teor de prata como AgO. 0,08 % à 0,10% 

Índice de Dureza (carvão ativado base) 90% (mínimo) 

Teor de umidade (carvão ativado base) 10% (máximo) 

Densidade Aparente (carvão Ativado base) 0,30 à 0,75 g/cm³ 

Granulometria – ASTM  50% à 70% < # 325 mesh 

PERFORMANCE 



Dentro da metodologia das normas EPA (Environmental Protection Agency) 
o SORBIUS - LG Impregnado com prata, reduz em 100% o teor de bactérias 
existentes na água e ar e que foram adsorvidas, evitando assim a 
proliferação das mesmas no leito, além de eliminar outras impurezas 
existentes nestes meios. 

 

 


