INFORMAÇÕES SOBRE A MÁSCARA DE TECIDO
Detalhes técnicos
O Ministério da Saúde do Brasil, lançou uma campanha digital para mobilização da população utilizar as
próprias máscaras de tecido. Trata-se de um equipamento simples, que não exige um nível maior de
complexidade na sua produção e pode ser um aliado no combate à propagação da Covid-19 no país.
A máscara de tecido para ser eficiente como uma barreira física e evitar a contaminação, precisa seguir
algumas especificações, de acordo com a Nota técnica Uso de máscaras caseiras – Ministério da Saúde. Por
isso, é necessário a leitura completa da nota técnica antes da utilização.

A máscara precisa ser dupla face;
Importante: uso individual, não deve ser compartilhada;
Podem ser feitas de tecido com composição de 100% algodão, ou tecido de composição mista mínima de
33% algodão e 67% poliéster, desde que sejam higienizadas corretamente;
Precisa ter as medidas corretas cobrindo totalmente a boca e nariz, bem ajustas ao rosto, sem deixar
espaços nas laterais.

Máscara ADULTO
ELÁSTICO 19 CM (de cada lado)

Cortar um retângulo aberto com as medidas de:
Altura: 34 Cm
Largura: 21 cm

Máscara INFANTO-JUVENIL (8 – 14 ANOS)
ELÁSTICO 17 CM (de cada lado)

Cortar um retângulo aberto com as medidas de:
Altura: 29 cm
Largura: 18 cm
Máscara INFANTIL (2 – 6 ANOS)
ELÁSTICO 16 CM (de cada lado)

Cortar um retângulo aberto com as medidas de:
Altura: 28 Cm
Largura: 16cm

Produto – Máscara tamanho adulto para proteção de Nariz e boca
Máscara confeccionada em tecido plano, de composição 100% algodão atóxico, ou misto conforme
características da Tabela 01. Com elásticos nas laterais em alças passáveis nas orelhas, em camada dupla,
por dobra. Máscara confeccionada no estilo retangular, em tamanho único adulto, com acabamento
executado em máquina reta industrial. Pronta com 19,0 cm de largura, 16,50 cm de altura central e 9,0 cm
de altura nas laterais, sendo laterais com 3 dobraduras por pregas em direção ao queixo do usuário. Duas
alças de tiras de elástico, chato, de 0,90 mm de largura aproximada e 17,0 cm de comprimento prontas.
Pregadas nas laterais da máscara, formando arcos. Acabamento das laterais rebatido em máquina reta,
mesmo elástico pregado em máquina reta industrial e rebatido para reforço da costura na reta.

Características
Composição
Estrutura
Gramatura

Material utilizado – Tecido Plano
Opção 01
Natural, 100% algodão, atóxico
Tela (tricoline)
Leve a média (93g/m2 –
120g/m2)

Opção 02
Mista (mínimo 33% algodão)
Tela (tricoline)
Leve a média (93g/m2 –
120g/m2)

Tabela 01

Descrição
Elástico tipo chato largura
mínima 0,5mm a 0,9mm
máxima. Composição
poliamida com elastano
Linha 100% poliéster, tex
120
Tabela 02

Material utilizado – Aviamentos
Quantidade
Medida

Cor

2 unidades

19 cm

Branco

01 cone

Aprox. 140 metros

Azul Royal
Pantone 280

Cor
A cor do tecido utilizado para a confecção da máscara será a tonalidade azul royal (Pantone 280).

