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1. Introducció

Davant de l’emergència de salut pública ocasionada per la COVID-19 i a causa de l’actual situació d’escassetat

d’equips  de  protecció  individual  (EPI)  contra  aquest  virus  que  disposen  de  marcatge  CE  reglamentari,  el

Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme ha determinat que, excepcional i temporalment, en determinats casos 1

puguen acceptar-se EPI sense marcatge CE reglamentari sobre normes harmonitzades.

Per al cas concret de les mascaretes (EPI), això suposa la possibilitat d’acceptar determinades especificacions

tècniques  diferents  de  normes  harmonitzades,  com poden  ser  la  NIOSH-42CFR84 o  la  GB2626-2006,  per

considerar que ofereixen un nivell adequat de protecció conforme als requisits essencials de salut i seguretat

establits en el Reglament (UE) 2016/425. Això ha generat l’aparició de mascaretes aparentment assimilables a

FFP2 o FFP3, moltes procedents de la Xina, que a vegades generen dubtes seriosos sobre la seua eficàcia

protectora  a  causa  de  la  dificultat  de  verificar-ne  la  idoneïtat  respecte  a  les  especificacions  tècniques

actualment acceptades. 

2. Objecte

Per a complir els fins de prevenció i promoció de la seguretat, higiene i salut en el treball, aquest document té

com a objectiu proporcionar informació sobre les mascaretes (EPI)  que han sigut  objecte de la publicació

d’alertes relatives a la seua inadequació respecte als requisits essencials de salut i seguretat establits en el

Reglament (UE) 2016/425, a fi de facilitar-ne la identificació.

3. Llistat de mascaretes no conformes

El  llistat  que es  presenta a  continuació està  compost  per  mascaretes  expressament  notificades  com a no

conformes2 mitjançant  alertes  publicades  per  fonts  oficials,  d’accés  públic.  Així  mateix,  addicionalment

s’adjunta una segona taula d’altres mascaretes sobre les quals també s’han emés alertes a escala nacional,

però que encara no s’han publicat en la pàgina web del Ministeri de Consum. 

Independentment d’això, en el  següent enllaç es poden consultar resultats de les avaluacions de diferents

respiradors, en aquest cas difosos per NIOSH per a donar suport a la resposta a la COVID-19.

https://www.cdc.gov/niosh/npptl/respirators/testing/nonnioshresults.html?     

1 Actualment regulat per la  Resolució de 23 d’abril de 2020, de la Secretaria General d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, referent als
equips de protecció individual en el context de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 , i abans d’aquesta per la Resolució   de 20 de març de  
2020,  de la  Secretaria  Ge  n  e  r  al  d’Indústria  i  de la  Petita i  Mitjana Empresa,  sobre especificacions alternatives a  les  mascaretes  EPI  amb  
marcatge CE europeu, derogada per l’anterior.

2 Ha de tindre's en compte que, en virtut de la Resolució de 23 d'abril esmentada en la nota 1, temporalment s'accepten al nostre país màscares
EPI  sense marcatge CE,  sempre que disposen d'una autorització temporal  per a  la  seua comercialització realitzada per les  autoritats  de
vigilància del mercat de les Comunitats Autònomes. Per tant,  podria donar-se el  cas que alguna de les màscares del llistat pogueren ser
admeses al nostre país, encara que no ho foren en algun altre estat de la UE. En qualsevol cas, hauran de garantir un nivell adequat de salut i
seguretat de conformitat amb els requisits essencials establits en el Reglament (UE) 2016/425.

Pàgina 3

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4651
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4651
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/respirators/testing/NonNIOSHresults.html?
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3945
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3945
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3945
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3945
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3945
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3945
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3945
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3945


Alerta INVASSAT AL01-201101 - Llista de mascaretes (EPI) no conformes
31/07/2020

LLISTA DE MASCARETES (EPI) NO CONFORMES NOTIFICADES   I PUBLICADES   PER ORGANISMES  

OFICIALS

Identificació del producte Origen Embalatge Notifica Font Disconformitat

1.

Marca: Likelove
Nom: Self Suction Filter Type Anti Particle 
Respirator
Tipus: KN95/FFP2
Núm. model: 
Codi de barres: 6972761491073
Núm. lot:

República 
Popular 
de la Xina

El  producte  es  ven  en
una caixa de cartó de 50
unitats.

Bèlgica RAPEX1. Comissió Europea. 

Núm. avís: A12/00614/20
(publicat  el  24-04-2020;
Informe 17)

La  retenció  de
partícules/filtre  del
material  és  insuficient
(valor mesurat ≤ 75 %). 
El producte no compleix el
Reglament  sobre  equips
de protecció individual i la
norma EN 149.

2.

Marca: 
Nom:  Three  Dimensional  Protective
Respirator (disposable respirator)
Tipus: KN95
Núm. model: 
Codi de barres: 
Núm. lot:

República 
Popular 
de la Xina

El  producte  es
comercialitza  en  bossa
de plàstic de 10 unitats.

Bèlgica RAPEX1. Comissió Europea.

Núm. avís: A12/00615/20
(publicat  el  24-04-2020;
Informe 17)

La  retenció  de
partícules/filtre  del
material  és  insuficient
(valor mesurat ≤ 86 %). 
El producte no compleix el
Reglament  sobre  equips
de protecció individual i la
norma EN 149.
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Identificació del producte Origen Embalatge Notifica Font Disconformitat

3.

Marca: Daddy Baby
Nom: Protective Mask - Earloop Face Mask
Tipus:
Núm. model: E-KZ01L50, FP2
Codi de barres: 6938457900007
Núm. lot:

República 
Popular 
de la Xina

El  producte  es  ven  en
una caixa de cartó de 50
unitats.

Bèlgica RAPEX1. Comissió Europea. 

Núm. avís: A12/00616/20
(publicat  el  24-04-2020;
Informe 17)

La  retenció  de
partícules/filtre  del
material  és  insuficient
(valor mesurat ≤ 49 %). 
El producte no compleix el
Reglament  sobre  equips
de protecció individual i la
norma EN 149.

4.

Marca: Daddy Baby
Nom:  Protective  Mask  -  Respiratory
Protection
Tipus: KN95/FFP2
Núm. model: KZ01S50B
Codi de barres: 6938457900045
Núm. lot:

República 
Popular 
de la Xina

El  producte  es  ven  en
una caixa de cartó de 50
unitats.

Bèlgica RAPEX1. Comissió Europea.

Núm. avís: A12/00617/20
(publicat  el  24-04-2020;
Informe 17)

La  retenció  de
partícules/filtre  del
material  és  insuficient
(valor mesurat ≤ 76 %). 
El producte no compleix el
Reglament  sobre  equips
de protecció individual i la
norma EN 149.

5.

Marca: 
Nom: 
Tipus: KN90
Núm. model: 
Codi de barres: 
Núm. lot:

República 
Popular 
de la Xina

El  producte també s’ha
venut en línia.

Dinamarca RAPEX1. Comissió Europea. 

Núm. avís: INFO/00051/20
(publicat  el  01-05-2020;
Informe 18)

El  producte  porta  el
marcatge CE, però no està
certificat com a equip de
protecció  per l’organisme
competent. 
El producte no compleix el
Reglament  sobre  equips
de protecció individual.
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Identificació del producte Origen Embalatge Notifica Font Disconformitat

6.

Marca: NEP
Nom: KN95 respirator mask
Tipus: KN95
Núm. model: 8410
Codi de barres: 
Núm. lot:

República 
Popular 
de la Xina

El  producte  es  ven  en
una caixa de cartó de 50
unitats.

Bèlgica RAPEX1.  Comissió
Europea. 

Núm. avís: A12/00629/20
(publicat  el  01-05-2020;
Informe 18)

La  retenció  de
partícules/filtre del material
és  insuficient  (valor
mesurat ≤ 62 %). 
El  producte no compleix el
Reglament sobre equips de
protecció  individual  i  la
norma EN 149.

7.

Marca: 
Nom: 
Tipus: KN95
Núm. model: 
Codi de barres: 6 930372 100012 
Núm. lot:

República 
Popular 
de la Xina

El  producte  s’embolica
individualment  en  una
bossa  de  plàstic
transparent i s’ha venut
en línia.

Dinamarca RAPEX1.  Comissió
Europea.

Núm. avís: INFO/00053/20
(publicat  el  8-05-2020;
Informe 19)

El  producte  porta  el
marcatge CE, però no està
certificat  com  a  equip  de
protecció  per  l’organisme
competent. 
El producte no compleix el
Reglament sobre equips de
protecció individual.

8.

Marca: 3M (falsificació)
Nom: 
Tipus: KN95
Núm. model: 9501V
Codi de barres: 
Núm. lot: #E1933613011053C13, 34-8710-
4335-9, LA 06-31-201001, XVV003810322-3 

República 
Popular 
de la Xina

El  producte  s’embolica
individualment  en  una
bossa  de  plàstic
transparent i  es ven en
línia.

Dinamarca RAPEX1.  Comissió
Europea. 

Avís: INFO/00055/20 
(publicat  el  8-05-2020;
Informe 19)

El  producte  porta  el
marcatge CE, però no està
certificat  com  a  equip  de
protecció  per  l’organisme
competent. 
El producte no compleix el
Reglament sobre equips de
protecció individual.
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Identificació del producte Origen Embalatge Notifica Font Disconformitat

9.

Marca: 
Nom: 
Tipus: 
Núm. model: 
Codi de barres: 
Núm. lot:

Dinamarca El  producte  s’ha  venut
en línia.

Dinamarca RAPEX1. Comissió Europea. 

Núm. avís: INFO/00056/20 
(publicat  el  8-05-2020;
Informe 19)

El  producte  porta  el
marcatge CE, però no està
certificat com a equip de
protecció  per l’organisme
competent. 
El producte no compleix el
Reglament  sobre  equips
de protecció individual.

10.

Marca: Garry Galaxy
Nom: Respirator Mask 
Tipus: N95
Núm. model: 
Codi de barres: 6972306630042 
Núm. lot: 201201, Data: 20200324 

República 
Popular 
de la Xina

El  producte  s’embolica
individualment  en  una
bossa  de plàstic  blanca
amb  dibuixos  i  text  en
verd.

Espanya RAPEX1. Comissió Europea.
Núm. avís: A12/00696/20
(publicat  el  8-05-2020;
Informe 19)

Xarxa  d’alertes. AECOSAN.
Alertes nacionals2

Núm. INC-14001/2020 (data
03/05/2020)

La  retenció  de
partícules/filtre  del
material  és  insuficient
(valor mesurat ≤ 71 %). 
El producte no compleix el
Reglament  sobre  equips
de protecció individual i la
norma EN 149.
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Identificació del producte Origen Embalatge Notifica Font Disconformitat

11.

Marca: ZT HOME
Nom: Mascareta
Tipus: 
Núm. model: ZS24158 
Codi de barres: 
Núm. lot:

El  producte  s’embolica
individualment  en  una
bossa de plàstic.

Generalitat
de 
Catalunya

Xarxa  d’alertes.
AECOSAN.  Alertes
nacionals2

Producte  notificat  núm.:
CCAA-28/2018 

Data: 25/01/2018

La banda elàstica que funciona com a
arnés  de  cap  està  unida  a  la
mascareta per mitjà de grapes, de tal
manera que la  part  del  punt  d’unió
que entra en contacte amb la cara de
l’usuari  (interior  de  la  mascareta)
presenta els extrems punxants de la
grapa.  Tampoc compleix  l’assaig  de
penetració del material filtrant amb
boira  d’oli  de  parafina,  en  estat  de
recepció. 

12.

Marca: EMI TOOLS
Nom: Mascareta
Tipus: 
Model: 6305522
Codi de barres: 
Núm. lot:

El  producte  s’embolica
individualment  en  una
bossa de plàstic.

Generalitat
de 
Catalunya

Xarxa  d’alertes.
AECOSAN.  Alertes
nacionals2

Producte  notificat  núm.:
CCAA-53/2018 
Data: 12/02/2018

Impossibilitat  d’adaptació  de  la
mascareta.  No  supera  l’assaig  de
penetració del  material  filtrant  amb
boira d’oli  de parafina. No compleix
les  normes  de  marcatge  i
instruccions.

13.

Marca: JIA LI
Nom: NASAL
Tipus: 
Model: 586
Codi de barres: 
Núm. lot:

El  producte  s’embolica
individualment  en  una
bossa de plàstic.

Generalitat
de 
Catalunya

Xarxa  d’alertes.
AECOSAN.  Alertes
nacionals2 

Producte  notificat  núm.:
CCAA-52/2018 
Data: 12/02/2018

Impossibilitat d’adaptació. No supera
l’assaig  de  penetració  del  material
filtrant. Incompliments  de marcatge i
instruccions.
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Identificació del producte Origen Embalatge Notifica Font Disconformitat

14.

Marca: DUST MASK
Nom: CS D S MASK
Tipus: 
Referència: 21942
Codi de barres: 
Núm. lot:

El  producte  s’embolica
individualment  en  una
bossa de plàstic.

Generalitat
de 
Catalunya

Xarxa  d’alertes.
AECOSAN.  Alertes
nacionals2

Producte  notificat  núm.:
CCAA-36/2018 
Data: 01/02/2018

La  banda  elàstica  s’uneix  a  la
mascareta  mitjançant  grapes  que
presenten  extrems  punxants  en  la
part  interna  i  que  punxen  quan  es
toquen. 

15.

Marca: ZFUERTE
Nom: MASCARETA DE PROTECCIÓ
Tipus: 
Referència: 92767 
Codi de barres: 
Núm. lot:

Generalitat
de 
Catalunya

Xarxa  d’alertes.
AECOSAN.  Alertes
nacionals2

Producte  notificat  núm.:
CCAA-35/2018 
Data: 01/02/2018

El  material  filtrant  no  ofereix  prou
protecció. 

16.

Fabricant: 3M Australia Pty Limited 
Nom: 3M Aura Particulate 
Respirator 9322A+ 
Tipus: 
Model: 
Codi de barres: 
Núm. lot: R19131 5 004 0000 1

Singapur Austràlia Portal  global  d’alertes.
Alertes internacionals3 

Alerta original:
https://
www.productsafety.gov.au/
node/19773 
Data: 22/11/2019

Si l’espuma del nas es desprén o es
mou,  el  respirador  pot  ser  menys
efectiu i l’usuari pot estar exposat a
partícules  de  pols  o  boira
potencialment nocives. 
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Identificació del producte Origen Embalatge Notifica Font Disconformitat

17.

Marca: CLIMAX
Nom: Mascareta respiratòria amb 
filtres; CLÍMAX
Tipus: Mitja mascareta amb filtres 
combinats A2, P3 i R.
Model: 755/756 (combined filters) 
Codi de barres: 
Núm. lot: 

França Portal  global  d’alertes.
Alertes internacionals3

Enllaç alerta:
https://
globalrecalls.oecd.org/#/
recalls/http%3A%2F
%2FPOLICIESAPPLICATIONS.O
ECD.ORG%2FGlobalRecalls
%2FRecall%2FEN%2FFR
%2FA12%252F0257%252F17?
lang=és 

Data: 24/02/2017

Només  s’ha  trobat  que  els  filtres
combinats són perillosos.

La  mascareta  no  ofereix  protecció
adequada contra  gasos  i  penetració
de partícules líquides en relació amb
la capacitat de filtració declarada. El
producte no compleix els requisits de
la  Directiva  d’equips  de  protecció
personal  i  la  norma  europea
pertinent EN 14387.

18.

Marca: 3M; Aura (producte 
falsificat)
Nom: Respirador de partícules 
Tipus: Contra pols, boira, 
substàncies tòxiques i 
microorganismes
Model: 9332+
Codi de barres: 
Núm. lot:

Alemanya Portal  global  d’alertes.
Alertes internacionals3

Alerta original:
http://ec.europa.eu/
consumers/safety/rapex/
alerts/main/index.cfm?
event=main.search&case_ref
erence=a12/1117/15 

Data: 07/9/2015

El respirador no protegeix els usuaris
contra partícules nocives. El producte
no  compleix  els  requisits  de  la
Directiva  d’equips  de  protecció
personal i la norma europea EN 149.

Els  respiradors  falsificats  es  poden
identificar  a  causa  dels  patrons  de
soldadura  que  falten  en  la  part
superior.
Les  consultes  poden  enviar-se  per
correu  electrònic  a  l’empresa
auraenquiry@mmm.com
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Identificació del producte Origen Embalatge Notifica Font Disconformitat

19.

Marca: Sinpul 
Nom: Protective mask 
Tipus: KN95
Núm. model: 
Codi de barres: 
Núm. lot:

República 
Popular 
de la Xina

El  producte  està
embalat  individualment
en una bossa de plàstic
transparent  i  també  es
ven en línia.

Dinamarca RAPEX1. Comissió Europea. 

Núm. avís: INFO/00057/20
(publicat  el  8-05-2020;
Informe 19)

El  producte  porta  el
marcatge  CE,  però  no
està  certificat  com  a
equip  de  protecció  per
l’organisme competent.
El  producte  no  compleix
el  Reglament  sobre
equips  de  protecció
individual.

20.

Marca: 
Nom: Mascareta de protecció respiratòria
Tipus: FFP2
Núm. model: YK01
Codi de barres: 
Núm. lot:

República 
Popular 
de la Xina

El  producte  està
embalat  individualment
en una bossa de plàstic
transparent i  es ven en
una caixa de cartó de 20
unitats.

Luxemburg RAPEX1. Comissió Europea. 

Núm. avís: A12/00742/20
(publicat  el  15-05-2020;
Informe 20)

El  producte  porta  el
marcatge  CE,  però  no
està  certificat  com  a
equip  de  protecció  per
l’organisme competent.
A  més,  la  retenció  de
partícules/filtre  del
material  és  insuficient
(valor mitjà ≤ 68,5 %).
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21.

Marca: 
Nom: Safe Mask
Tipus: 
Núm. model: 
Codi de barres: 
Núm. lot:

República 
Popular 
de la Xina

El producte s’ha venut en
línia.

Dinamarca RAPEX1.  Comissió
Europea. 

Núm.  avís:
INFO/00058/20
(publicat  el  15-05-2020;
Informe 20)

El  producte  anuncia  un  potencial
protector  contra  les  partícules
víriques,  però  la  seua  capacitat  de
filtració  no  l’ha  certificada
l’organisme  de  protecció  pertinent.
Per  consegüent,  el  producte  podria
incomplir  els  requisits  de  salut  i
seguretat i protegir inadequadament.
El  producte  no  compleix  el
Reglament sobre equips de protecció
individual.

22.

Marca: Jtrip
Nom: Safe Mask / Fashion 
Children’s Mask
Tipus: 
Núm. model: FZ/73049-2014
Codi de barres: 6970739105670
Núm. lot:

República 
Popular 
de la Xina

El producte està embalat
individualment  en  una
bossa de  plàstic blanca i
transparent,  amb
tancament  de
cremallera,  i  es  ven  en
línia.

Dinamarca RAPEX1.  Comissió
Europea. 

Núm.  avís:
INFO/00059/20
(publicat  el  15-05-2020;
Informe 20)

El  producte  anuncia  un  potencial
protector  contra  les  partícules
víriques,  però  la  seua  capacitat  de
filtració  no  l’ha  certificada
l’organisme  de  protecció  pertinent.
Per  consegüent,  el  producte  podria
incomplir  els  requisits  de  salut  i
seguretat i protegir inadequadament.
El  producte  no  compleix  el
Reglament sobre equips de protecció
individual.
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23.

Marca: Dromex
Nom: Protective Mask
Tipus: FFP2
Núm. model: 2020
Codi de barres: 2 200262 078580
Núm. lot: Data de caducitat: 
03/2022, AN 2620785

República 
Popular 
de la Xina

El producte està embalat
individualment  en  una
bossa  de  plàstic
transparent

Croàcia RAPEX1.  Comissió
Europea. 

Núm. avís: INFO/0060/20
(publicat  el  15-05-2020;
Informe 20)

El  producte  porta  el  marcatge  CE,
però no s’ha sotmés a assaig ni s’ha
acreditat com a equip de protecció
conformement  a  les  normes
europees. Per  consegüent,  el
producte  podria  incomplir  els
requisits  de  salut  i  seguretat  i
protegir  inadequadament.  El
producte  no  compleix  el  Reglament
sobre equips de protecció individual.

24.

Marca: JY.M9
Nom: Protective disposable mask
Tipus: FFP2, KN95
Núm. model: 
Codi de barres: 
Núm. lot: 

El  producte  es  ven  en
una  caixa  de  cartó  amb
50 peces.

Polònia RAPEX1.  Comissió
Europea. 

Núm. avís: A12/00765/20
(publicat  el  22-05-2020;
Informe 21)

La  retenció  de  partícules/filtre  del
material és insuficient (valor mesurat
≤ 59 %).
El  producte  no  compleix  el
Reglament sobre equips de protecció
individual.
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25.

Marca: 
Nom: Protective face mask
Tipus: KN95
Núm. model: 
Codi de barres: 
Núm. lot: 

Polònia RAPEX1.  Comissió
Europea. 

Núm. avís: A12/00766/20
(publicat  el  22-05-2020;
Informe 21)

La  retenció  de  partícules/filtre  del
material és insuficient (valor mesurat
≤ 90 %).
El  producte  no  compleix  el
Reglament sobre equips de protecció
individual

26.

Marca: 
Nom: Protective face mask 
Tipus: FFP2, KN95
Núm. model: 
Codi de barres: 
Núm. lot: 200428

República 
Popular 
de la Xina

El  producte  es  ven  en
una  caixa  de  cartó  amb
20 peces.

Polònia RAPEX1.  Comissió
Europea. 

Núm. avís: A12/00767/20
(publicat  el  22-05-2020;
Informe 21)

La  retenció  de  partícules/filtre  del
material és insuficient (valor mesurat
≤ 53 %).
El  producte  no  compleix  el
Reglament sobre equips de protecció
individual.
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27.

Marca: MARS
Nom: N95 Mask
Tipus: N95
Núm. model: Mars-B-2001
Codi de barres: 
Núm. lot: 

República 
Popular 
de la Xina

El  producte  es  ven  en
una  caixa  de  cartó  amb
10 peces.

Polònia RAPEX1.  Comissió
Europea. 

Núm. avís: A12/00768/20
(publicat  el  22-05-2020;
Informe 21)

El  producte  porta  el  marcatge  CE,
però  no està certificat com a equip
de  protecció  per  un  organisme
competent.  A  més,  la retenció  de
partícules/filtre  del  material  és
insuficient (valor mesurat ≤ 53 %).
El  producte  no  compleix  el
Reglament sobre equips de protecció
individual

28.

Marca: Mei Shu Hu
Fabricant: Anhui Meihu Medical 
Supplies Technology Co. Ltd
Nom: Self-priming Filtering 
Protective Face Mask
Tipus: KN95
Núm. model: PM 2.5, Steroscopic 
Protective Mask
Codi de barres: 
Núm. lot: 

República 
Popular 
de la Xina

El producte es ven en un
sobre de plàstic frontal i
transparent que conté 10
unitats.

Bèlgica RAPEX1.  Comissió
Europea. 

Núm. avís: A12/00775/20
(publicat  el  22-05-2020;
Informe 21)

La  retenció  de  partícules/filtre  del
material és insuficient (valor mesurat
≤ 93 %).
El  producte  no  compleix  el
Reglament sobre equips de protecció
individual.
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29.

Marca: Protekcia
Nom: Cubrebocas Anatómico
Tipus: CVE:CUP02
Núm. model: Hindernismx, número 
de registre: 1673C2017 AAE
Codi de barres: P02 CUP
Núm. lot: Data de caducitat: 1 de 
febrer de 2025, H101CA0920

Mèxic El  producte  es  ven  en
una  bossa  de  plàstic
transparent  que  conté
100  unitats  i  una
etiqueta  de  paper  amb
impressió  en  blau  fosc  i
blau clar.

Bèlgica RAPEX1.  Comissió
Europea. 

Núm. avís: A12/00776/20
(publicat  el  22-05-2020;
Informe 21)

La  retenció  de  partícules/filtre  del
material és insuficient (valor mesurat
≤ 64  %)  i  la  mascareta no s’adapta
adequadament a la cara.
El  producte  no  compleix  el
Reglament sobre equips de protecció
individual.

30.

Marca: Protekcia
Nom: Cubrebocas BVT
Tipus: CVE: CUP01
Núm. model: Hindernis.mx, número
de registre: 1673C2017 SSA
Codi de barres: 
Núm. lot: Data de caducitat: 1 de 
març de 2025, H107CB1120

Mèxic El  producte  es  ven  en
una  bossa  de  plàstic
transparent  que  conté
100  unitats  i  una
etiqueta  de  paper  amb
impressió  en  negre  i
blau.

Bèlgica RAPEX1.  Comissió
Europea. 

Núm. avís: A12/00782/20
(publicat  el  29-05-2020;
Informe 22)

La  capacitat  de  filtració  total  de  la
mascareta  és  insuficient (valor
mesurat  ≤  31  %)  i  no  s’adapta
adequadament a la cara.
El  producte  no  compleix  el
Reglament sobre equips de protecció
individual.
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31.

Marca: Yicheng Yi Liao
Fabricant: Yi Cheng medical 
apparatus and instruments Ltd
Nom: KN95 Mask
Tipus: KN95
Núm. model: Filter efficiency 99.9%
Codi de barres: 
Núm. lot: 

República 
Popular 
de la Xina

El  producte  es
comercialitza  en  una
bossa  de  plàstic  de  10
unitats i envasada en una
caixa de cartó blau.

Bèlgica RAPEX1.  Comissió
Europea. 

Núm. avís: A12/00783/20
(publicat  el  29-05-2020;
Informe 22)

La  retenció  de  partícules/filtre  del
material és insuficient (valor mesurat
≤ 90 %)  i  la  mascareta no s’adapta
adequadament a la cara.
El  producte  no  compleix  el
Reglament sobre equips de protecció
individual.

32.

Marca: Teyouda
Fabricant: Guangdong Bida Medical
Technology Co. Ltd.
Nom: KN95 Protective mask
Tipus: KN95
Núm. model: 
Codi de barres: 6 970730 050030, 6
970730 050306
Núm. lot: 

República 
Popular 
de la Xina

El  producte  s’embolica
individualment  en  una
bossa de plàstic i es ven
en  una  caixa  de  cartó
que  conté  40  o  50
unitats.

Bèlgica RAPEX1.  Comissió
Europea. 

Núm. avís: A12/00784/20
(publicat  el  29-05-2020;
Informe 22)

La  capacitat  de  filtració  total  de  la
mascareta  és  insuficient (valor
mesurat  ≤  74  %)  i  no  s’adapta
adequadament a la cara.
El producte  no  compleix  el
Reglament sobre equips de protecció
individual.
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33.

Marca: Foshan
Fabricant: 
Nom: KN95 Protective Mask
Tipus: KN95
Núm. model: 
Codi de barres: 
Núm. lot: 

República 
Popular 
de la Xina

Polònia RAPEX1.  Comissió
Europea. 

Núm. avís: A12/00785/20
(publicat  el  29-05-2020;
Informe 22)

La  retenció  de  partícules/filtre  del
material és insuficient (valor mesurat
≤ 78 %).
El  producte  no  compleix  el
Reglament sobre equips de protecció
individual  i  la  norma  europea
pertinent EN 149.

34.

Marca: AMO
Fabricant: 
Nom: 
Tipus: KN95
Núm. model: 
Codi de barres:

El  producte  es
comercialitza  en  una
caixa de cartó.

Polònia RAPEX1.  Comissió
Europea. 

Núm. avís: A12/00786/20
(publicat  el  29-05-2020;
Informe 22)

La  retenció  de  partícules/filtre  del
material és insuficient (valor mesurat
≤ 83 %).
El  producte  no  compleix  el
Reglament sobre equips de protecció
individual  i  la  norma  europea
pertinent EN 149.

35.

Marca: HUABIWEI
Fabricant: 
Nom: Mask
Tipus: Mascareta grapada KN95
Núm. model: 
Codi de barres:

El  producte  es  ven  en
una  caixa  de  cartó  amb
20 peces.

Polònia RAPEX1.  Comissió
Europea. 

Núm. avís: A12/00787/20
(publicat  el  29-05-2020;
Informe 22)

La  retenció  de  partícules/filtre  del
material és insuficient (valor mesurat
≤ 89 %).
El  producte  no  compleix  el
Reglament sobre equips de protecció
individual  i  la  norma  europea
pertinent EN 149.
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36.

Marca: 
Fabricant: 
Nom: FFP2 Multilayer Protective 
Structure
Tipus: KN95
Núm. model: 
Codi de barres: 
Núm. lot: 

República 
Popular 
de la Xina

Polònia RAPEX1.  Comissió
Europea. 

Núm. avís: A12/00788/20
(publicat  el  29-05-2020;
Informe 22)

La  capacitat  de  filtració  total  de  la
mascareta  és  insuficient (valor
mesurat ≤ 90 %).
El  producte  no  compleix  el
Reglament sobre equips de protecció
individual  i  la  norma  europea
pertinent EN 149.

37.

Marca: E GOOD
Fabricant: 
Nom: KN95
Tipus: KN95
Núm. model: EGM-KN95L
Codi de barres:

El producte està embalat
individualment  en  una
bossa  de  plàstic  amb
tancament  de
cremallera.

Polònia RAPEX1.  Comissió
Europea. 

Núm. avís: A12/00789/20
(publicat  el  29-05-2020;
Informe 22)

La  retenció  de  partícules/filtre  del
material és insuficient (valor mesurat
≤ 68 %).
El  producte  no  compleix  el
Reglament sobre equips de protecció
individual  i  la  norma  europea
pertinent EN 149.

38.

Marca:
Fabricant: 
Nom: KN95 Filtering Respirator
Tipus: KN95
Núm. model: ref. PON002
Codi de barres:

República 
Popular 
de la Xina

Polònia RAPEX1.  Comissió
Europea. 

Núm. avís: A12/00790/20
(publicat  el  29-05-2020;
Informe 22)

La  retenció  de  partícules/filtre  del
material és insuficient (valor mesurat
≤ 47 %).
El  producte  no  compleix  el
Reglament sobre equips de protecció
individual  i  la  norma  europea
pertinent EN 149.

Pàgina 19



Alerta INVASSAT AL01-201101 - Llista de mascaretes (EPI) no conformes
31/07/2020

Identificació del
producte

Origen Embalatge Notifica Font Disconformitat

39.

Marca: SAFE
Fabricant: 
Nom: KN95 MASK
Tipus: KN95
Núm. model: 
Codi de barres: 
Núm. lot: EXP. març, 2023, 
SD2020M01

República 
Popular 
de la Xina

El  producte  es
comercialitza  en  una
bossa  de  plàstic  de  10
unitats  cadascuna  i  està
envasada en una caixa de
cartó  blanca  amb  5
bosses (50 unitats).

Bèlgica RAPEX1.  Comissió
Europea. 

Núm. avís: A12/00794/20
(publicat  el  29-05-2020;
Informe 22)

La  retenció  de  partícules/filtre  del
material és insuficient (valor mesurat
≤ 67 %)  i  la  mascareta no s’adapta
adequadament a la cara.
El  producte  no  compleix  el
Reglament sobre equips de protecció
individual.

40.

Marca: Yubei
Fabricant: Henan Yubei 
Sanitary Materials Co., Ltd
Nom: Protective mask
Tipus: KN95
Núm. model: Arch Form
Codi de barres: 6 928270 
701288
Núm.  lot:  48200401  Data
d’expiració: 1 d’abril de 2022,
Data  de  producció:  2  d’abril
de 2020.

República 
Popular 
de la Xina

El producte està embalat
individualment  en  una
bossa de plàstic i es ven
en  una  bossa  de  plàstic
de 10 unitats.

Bèlgica RAPEX1.  Comissió
Europea. 

Núm. avís: A12/00795/20
(publicat  el  29-05-2020;
Informe 22)

La  retenció  de  partícules/filtre  del
material és insuficient (valor mesurat
≤ 93 %)  i  la  mascareta no s’adapta
adequadament a la cara.
El  producte  no  compleix  el
Reglament sobre equips de protecció
individual
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41.

Marca: MASK
Fabricant: 
Nom: Disposable Protective
Tipus: KN95
Núm. model: KN95 Personal 
Protective mask
Codi de barres: 
Núm. lot: 20200418, Data de 
producció: 2020/04/18

República 
Popular 
de la Xina

El  producte  es  ven  en
blíster  de  plàstic  amb
tancament de cremallera
que conté 5 peces.

Bèlgica RAPEX1.  Comissió
Europea. 

Núm. avís: A12/00796/20
(publicat  el  29-05-2020;
Informe 22)

La  capacitat  de  filtració  total  de  la
mascareta  és  insuficient (valor
mesurat  ≤  69  %)  i no  s’adapta
adequadament a la cara.
El  producte  no  compleix  el
Reglament sobre equips de protecció
individual.

42.

Marca: MOCUE
Fabricant: 
Nom: The Protective Face 
Mask
Tipus: KN95
Núm. model: MC 950V
Codi de barres: 
Núm. lot: 

República 
Popular 
de la Xina

El  producte  es  ven  en
una  caixa  de  cartó  amb
10 peces.

Polònia RAPEX1.  Comissió
Europea. 

Núm. avís: A12/00820/20
(publicat  el  29-05-2020;
Informe 22)

La  capacitat  de  filtració  total  de  la
mascareta  és  insuficient (valor
mesurat ≤ 88 %).
El  producte  no  compleix  el
Reglament sobre equips de protecció
individual  i  la  norma  europea
pertinent EN 149.
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43.

Marca: HUABIWEI
Nom: Protective face mask
Tipus: KN95
Núm. model: HBV202002005,
KN 95
Codi de barres: 
Núm. lot: 

Polònia RAPEX1.  Comissió
Europea. 

Núm. avís: A12/00821/20
(publicat  el  29-05-2020;
Informe 22)

La  retenció  de  partícules/filtre  del
material és insuficient (valor mesurat
≤ 57 %).
El  producte  no  compleix  el
Reglament sobre equips de protecció
individual  i  la  norma  europea
pertinent EN 149.

44.

Marca: 
Fabricant: 
Nom: 
Tipus: KN95
Núm. model: 
Codi de barres: 
Núm. lot: 

Polònia RAPEX1.  Comissió
Europea. 

Núm. avís: INFO/0062/20
(publicat  el  29-05-2020;
Informe 22)

La  retenció  de  partícules/filtre  del
material és insuficient (valor mesurat
≤ 78 %).
El  producte  no  compleix  el
Reglament sobre equips de protecció
individual  i  la  norma  europea
pertinent EN 149.

45.

Marca: 
Fabricant: 
Nom: 
Tipus: KN95
Núm. model: 9901 GB2626-
2006 KN95
Codi de barres: 
Núm. lot: 

República 
Popular 
de la Xina

Polònia RAPEX1.  Comissió
Europea. 

Núm. avís: A12/00844/20
(publicat  el  05-06-2020;
Informe 23)

La  retenció  de  partícules/filtre  del
material és insuficient (valor mesurat
≤ 92,7  %)  i  la  mascareta podria no
adaptar-se adequadament a la cara.
El  producte  no  compleix  el
Reglament sobre equips de protecció
individual  i  la  norma  europea
pertinent EN 149.
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46.

Marca: 
Nom: KN95
Tipus: KN95
Núm. model: 
Codi de barres: 
Núm. lot: 

República 
Popular la
Xina

Polònia RAPEX1.  Comissió
Europea. 

Núm. avís: A12/00845/20
(publicat  el  05-06-2020;
Informe 23)

La  retenció  de  partícules/filtre  del
material és insuficient (valor mesurat
≤ 37 %).
El  producte  no  compleix  el
Reglament sobre equips de protecció
individual  i  la  norma  europea
pertinent EN 149.

47.

Marca: 
Fabricant: 
Nom: KN95 Protective Mask
Tipus: KN95
Núm. model: 
Codi de barres: 

República 
Popular la
Xina

Polònia RAPEX1.  Comissió
Europea. 

Núm. avís: A12/00846/20
(publicat  el  05-06-2020;
Informe 23)

La  retenció  de  partícules/filtre  del
material és insuficient (valor mesurat
≤ 69,3 %).
El  producte  no  compleix  el
Reglament sobre equips de protecció
individual  i  la  norma  europea
pertinent EN 149.

48.

Marca: KSL
Fabricant: 
Nom: KN95 protective mask
Tipus: KN95
Núm. model: 
Codi de barres: 

República 
Popular 
de la Xina

El producte està embalat
individualment  en  una
bossa de plàstic i es ven
en una caixa de cartó de
100 unitats.

Bèlgica RAPEX1.  Comissió
Europea. 

Núm. avís: A12/00848/20
(publicat  el  05-06-2020;
Informe 23)

La  retenció  de  partícules/filtre  del
material és insuficient (valor mesurat
≤ 67 %)  i  la  mascareta no s’adapta
adequadament a la cara.
El  producte  no  compleix  el
Reglament sobre equips de protecció
individual.
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49.

Marca: Adiutor, KYJKKJ
Nom: FFP2 Mask
Tipus: FFP2
Núm. model: KY2020
Codi de barres: 8 033109 
030595
Núm. lot: Data fabricació: 
Març de 2020

República 
Popular 
de la Xina

El producte està embalat
individualment  en  una
bossa de plàstic i es ven
en una caixa de cartó de
10 unitats.

Malta

També s’han
pres 
mesures a 
Estònia.

RAPEX1.  Comissió
Europea. 

Núm.  avís:
INFO/00066/20
(publicat  el  05-06-2020;
Informe 23)

El  producte  porta  el  marcatge  CE,
però  no està certificat com a equip
de  protecció  per  un  organisme
competent.
El  producte  no  compleix  el
Reglament sobre equips de protecció
individual.

50.

Marca: 
Fabricant: 
Nom: 
Tipus: KN95
Núm. model: 
Codi de barres: 

República 
Popular 
de la Xina

Malta RAPEX1.  Comissió
Europea. 

Núm.  avís:
INFO/00067/20
(publicat  el  05-06-2020;
Informe 23)

El  producte  porta  el  marcatge  CE,
però  no està certificat com a equip
de  protecció  per  un  organisme
competent.
El  producte  no  compleix  el
Reglament sobre equips de protecció
individual.
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51.

Marca: X.I.T XiangYanTang
Nom: KN95 particulate 
respirator
Tipus: 
Núm. model: 
Codi barres: 2054 6625

República 
Popular 
de la Xina

El  producte  es  presenta
en  una  caixa  de  cartó
que  conté  20  peces  i
també  es  comercialitza
en línia.

Malta RAPEX1.  Comissió
Europea. 

Núm.  avís:
INFO/00068/20
(publicat  el  05-06-2020;
Informe 23)

El  producte  porta  el  marcatge  CE,
però  no està certificat com a equip
de  protecció  per  un  organisme
competent.
El  producte  no  compleix  el
Reglament sobre equips de protecció
individual.

52.

Marca: LexusLance
Fabricant:
Nom: FFP2
Tipus: 
Núm. model: LK-003-A004 
Codi barres: 6 973133 450018 
Núm. lot: LK-003-A004, 
Production 91441300053799610K

República 
Popular 
de la Xina

El  producte  es  ven  en

sets que  consten  de  5
unitats  empaquetades
en  una  bossa  de  plàstic
PE  impresa  amb
tancament  de
cremallera.

Alemanya RAPEX1.  Comissió
Europea. 

Núm. avís: A12/00881/20
(publicat  el  19-06-2020;
Informe 25)

El producte porta marcatge CE, però
no  està  certificat  com  a  equip  de
protecció  per  un  organisme
competent.  A  més,  la  retenció  de
partícules/filtre  del  material  és
insuficient (valor mesurat ≤ 58 %) i la
mascareta  no  s’adapta
adequadament a la cara. 
El  producte  no  compleix  el
Reglament sobre equips de protecció
individual i la norma europea EN 149
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53.

Marca: OANY
Nom: Self-inhalation filter type
particles respirator 
Tipus: FFP2 KN95
Núm. model: MS-KN95-01 
Codi barres:
Lot: Data de producció: 2020 
Mes 4

República 
Popular 
de la Xina

El  producte  està
embolicat  en  una  bossa
de  plàstic  transparent,
dins d’una caixa de cartó
que conté 50 unitats.

Croàcia RAPEX1.  Comissió
Europea. 

Núm. avís: INFO/0073/20
(publicat  el  19-06-2020;
Informe 25)

El  producte  porta  el  marcatge  CE,
però  no està certificat com a equip
de  protecció  per  un  organisme
competent.
El  producte  no  compleix  el
Reglament sobre equips de protecció
individual.

54.

Marca: 
Fabricant:
Nom: Ear face mask 
Tipus: KN95
Núm. model: GM700 
Codi barres: 
Núm. lot: 

República 
Popular 
de la Xina

El  producte  es  ven  en
una  caixa  de  cartó  que
conté 20 unitats. 

Estònia RAPEX1.  Comissió
Europea. 

Núm.  avís:
INFO/00075/20
(publicat  el  26-06-2020;
Informe 26)

El  producte  porta  el  marcatge  CE,
però  no està certificat com a equip
de  protecció  per  un  organisme
competent.
El  producte  no  compleix  el
Reglament sobre equips de protecció
individual.
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55.

Marca: HANVICO
Nom: Antimikrobielle Mund-
Nasenschutz  
Tipus: FFP2
Núm. model: NANOSILBER  
Codi barres: 4 260614 260160 
Lot: 

Vietnam El  producte  està
embalat
individualment en una
bossa  de  plàstic,
empaquetat  en  jocs
de dues unitats en una
bossa  de  plàstic
transparent. També es
ven en línia.

Luxemburg RAPEX1.  Comissió
Europea. 

Núm. avís: A12/00899/20
(publicat  el  26-06-2020;
Informe 26)

El  producte  anuncia  un  potencial
biocida i  protector  contra partícules
virals i altres microorganismes,  però
els  organismes  i  les  legislacions
europeus  pertinents  no  n’han
certificat ni autoritzat la capacitat de
filtració.
El  producte  incompleix  els
reglaments sobre biocides i equips de
protecció individual.

56.

Marca: 
Fabricant:
Nom: KN95 face mask  
Tipus: 
Núm. model: 803633 
Codi barres: 5 999110 236407 
Núm. lot: 

República 
Popular de
la Xina

El producte es ven en
jocs  de  10  unitats
empaquetades en una
bossa  de  plàstic  amb
tancament  de
cremallera.

Hongria RAPEX1.  Comissió
Europea. 

Núm.  avís:
INFO/00076/20
(publicat  el  26-06-2020;
Informe 26)

El  producte  porta  el  marcatge  CE,
però  no està certificat com a equip
de  protecció  per  un  organisme
competent.
El  producte  no  compleix  el
Reglament sobre equips de protecció
individual.
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57.

Marca: RIXIN
Nom: KN95 Filtering half mask 
(Not Sterile) - Particulate 
respirator 
Tipus: 
Núm. model: 
Codi barres:  
Lot: 

República 
Popular 
de la Xina

El producte es ven en
una  caixa  de  cartó
blanca  que  conté  50
unitats.

Hongria RAPEX1.  Comissió
Europea. 

Núm.  avís:
INFO/00077/20
(publicat  el  26-06-2020;
Informe 26)

El  producte  anuncia  un  potencial
protector contra partícules, però cap
organisme europeu competent n’ha
certificat la capacitat de filtració. 
El  producte  no  compleix el
Reglament sobre equips de protecció
individual

58.

Marca: INUAN
Nom: Protective Face Mask
Tipus KN95
Model:
Codi de barres: 6921970702357
Lot: Production Date 2020/03/02, 
Production line: 200301

República 
Popular 
de la Xina

El  producte
s’embolica
individualment  en
una bossa de plàstic.

Espanya RAPEX1.  Comissió
Europea. 
Núm. avís: A12/00903/20
(publicat  el  26-06-2020;
Informe 26)

Xarxa  d’alertes.
AECOSAN.  Alertes
nacionals2 

Producte  notificat  núm.:
CCAA-177/2020 de
07/05/2020  per  la  Junta
d’Andalusia.

La  retenció  de  partícules/filtre  del
material és insuficient (valor mesurat
≤ 82 %).
El  producte  no  compleix  el
Reglament sobre equips de protecció
individual i la norma europea EN 149.
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59.

Marca: Vira Care 
Nom: KN95 Disposable Face Mask
Tipus: 
Núm. model: SKU 155 
Codi barres: 5 060774 620014 
Lot: 

República 
Popular 
de la Xina

El producte es ven en
una  caixa  de  cartó
que conté 10 unitats.

Hongria RAPEX1. Comissió Europea.

Núm. avís: INFO/00078/20
(publicat  el  26-06-2020;
Informe 26)

El  producte  anuncia  un  potencial
protector contra  partícules  i
microorganismes,  però  cap
organisme europeu competent n’ha
certificat la capacitat de filtració.
El  producte  no  compleix el
Reglament sobre equips de protecció
individual

60.

Marca: PURVIGOR
Nom: 
Tipus: FFP2
Model: KN95 MASK
Lot: 20200316

Bossa  de  plàstic
transparent.

CA - 
Andalusia

Direcció  General  de  Comerç,
Artesania  i  Consum  de  la
Generalitat Valenciana.

Xarxa d’alertes. AECOSAN.
Alertes nacionals2 

Producte  notificat  núm.:
CCAA  -  178/2020 de
07/05/2020

El material filtrant té una penetració
superior  a  la  permesa  per  a  una
mascareta  tipus  FFP2, per  la  qual
cosa hi ha risc de contaminació quan
la  persona  que  la  utilitza  creu  que
està protegida.
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61.

Marca: 
Nom: Disposable Face 
Mask/Mask disposable protective
Tipus: 
Núm. model: 
Codi barres: 
Lot: Data de fabricació: 10 de 
març de 2020

República 
Popular 
de la Xina

El  producte  està
empaquetat  en  una
bossa  de  plàstic  que
conté 50 unitats.

Estònia RAPEX1. Comissió Europea.

Núm. avís: INFO/00079/20
(publicat  el  26-06-2020;
Informe 26)

El producte porta una marca CE, però
no  s’ha  sotmés  a  assaig  ni  s’ha
acreditat com a equip de protecció
conformement  a  les  normes
europees.
El  producte  no  compleix  el
Reglament sobre equips de protecció
individual.

62.

Marca: MLKD
Nom: Particulate Respirator KN95
Tipus: FFP2 NR
Núm. model: DK-P001
Codi barres: 6 973069 450021
Lot: 200301, Expire Data: 
20220318, Data de producció: 
20200319

República 
Popular 
de la Xina

El  producte  està
embalat
individualment  en
una bossa de plàstic i
es  ven  en  una  caixa
de  cartó  de  800
unitats

Bèlgica RAPEX1. Comissió Europea.

Núm. avís: A12/00912/20
(publicat  el  26-06-2020;
Informe 26)

El  producte  porta  el  marcatge  CE,
però  no està certificat com a equip
de  protecció  per  un  organisme
competent.  A  més,  a  retenció  de
partícules/filtre  del  material  és
insuficient (valor mesurat ≤ 92,2 %).
El  producte  no  compleix  el
Reglament sobre equips de protecció
individual.
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63.

Marca: BKJ
Nom: KN95 Protective mask
Tipus: 
Núm. model: 9001
Codi barres: 
Lots: 2020-4-26/2020-4-28/2020-
4-30, sèrie de producció: 
BKJ202004

República 
Popular 
de la Xina

El producte es ven en
una  caixa  de  cartó
amb 50 unitats.

Bèlgica RAPEX1. Comissió Europea.

Núm. avís: A12/00913/20
(publicat  el  26-06-2020;
Informe 26)

La  retenció  de  partícules/filtre  del
material és insuficient (valor mesurat
≤  94 %),  la  mascareta  no  s’adapta
adequadament  a  la  cara,  fet  que
provoca  una  capacitat  total  de
filtració insuficient (valor mesurat ≤
68 %).
El  producte  no  compleix  el
Reglament sobre equips de protecció
individual.

64.

Marca: 
Nom: Non-medical protective 
mask
Tipus: 
Núm. model: 
Codi barres: 
Lot: Any de producció: 2020

República 
Popular 
de la Xina

El producte es ven en
una  bossa  de  plàstic
de 3 unitats

Hongria RAPEX1. Comissió Europea.

Núm. avís: INFO/0080/20
(publicat  el  26-06-2020;
Informe 26)

El  producte  publicita  un  protector
potencial  contra  partícules  i
microorganismes,  però  cap
organisme europeu competent n’ha
certificat la capacitat de filtració.
El  producte  no  compleix  el
Reglament sobre equips de protecció
individual.
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65.

Marca: Kings Ram
Nom: PROTECTIVE MASK
Tipus: KN95
Núm. model: 
Codi barres: 
Lots: 

República 
Popular 
de la Xina

El  producte  està
embalat en una caixa
de  cartó  amb  50
unitats.

Hongria RAPEX1. Comissió Europea.

Núm. avís: INFO/0081/20
(publicat  el  26-06-2020;
Informe 26)

El  producte  porta  el  marcatge  CE,
però  no està certificat com a equip
de  protecció  per  un  organisme
competent.
El  producte  no  compleix  el
Reglament sobre equips de protecció
individual.

66.

Marca: 
Nom: 
Tipus: KN95
Núm. model: 
Codi barres: 
Lot: 

El  producte  està
embalat
individualment  en
una  bossa  de  plàstic
transparent.

Croàcia RAPEX1. Comissió Europea.

Núm. avís: INFO/0082/20
(publicat  el  26-06-2020;
Informe 26)

El  producte  anuncia  un  protector
potencial  contra  partícules,  però
però  cap  organisme  europeu
competent  n’ha  certificat  la
capacitat de filtració.
El  producte  no  compleix  el
Reglament sobre equips de protecció
individual.
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67.

Marca: Elit
Fabricant: 
Nom: 
Tipus: FFP3 / KN95
Model: Elit Respirator EB09.049

CA - 
Andalusia

Direcció  General  de  Comerç,
Artesania  i  Consum  de  la
Generalitat Valenciana.
Xarxa  d’alertes.
AECOSAN.  Alertes
nacionals2 

Producte  notificat  núm.:
CA  -  179/2020 de
07/05/2020

El  material  filtrant  té  una
penetració  superior  a  la  permesa
per  a  una  mascareta  tipus  FFP2,
per  la  qual  cosa  hi  ha  risc  de
contaminació quan la persona que
la utilitza creu que està protegida. 

68.

Marca: FEK FUERKANG
Fabricant: 
Nom: 
Tipus: KN95/FFP2
Lot: 20200315

CA - 
Andalusia

Direcció  General  de  Comerç,
Artesania  i  Consum  de  la
Generalitat Valenciana.
Xarxa  d’alertes.
AECOSAN.  Alertes
nacionals2 

Producte  notificat  núm.:
CCAA  -  188/2020 de
25/05/2020

El  material  filtrant  té  una
penetració  superior  a  la  permesa

per  a  una  mascareta  tipus  FFP2,
per  la  qual  cosa  hi  ha  risc  de
contaminació quan la persona que
la utilitza creu que està protegida. 
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69.

Marca: PLOW
Fabricant: 
Nom: Folding KN95 mask 
Tipus: 
Model:
Lot: Data de producció: 2020-02-21

República 
Popular 
de la Xina

El  producte  està
embalat
individualment  en
una  funda  de
plàstic turquesa.

Bèlgica RAPEX1.  Comissió
Europea. 

Núm. avís: A12/00942/20
(publicat  el  03-07-2020;
Informe 27)

La capacitat de filtració total de la
mascareta  és  insuficient  (valor

mesurat ≤ 91 %).
El  producte  no  compleix  el
Reglament  sobre  equips  de
protecció individual.

70.

Marca:
Fabricant: 
Nom: Disposable Face Mask 
Tipus: 
Model: 13335902530
Lot: Data de producció: 20200305, 
Producció Lot NR: 2020-03-05-1

República 
Popular 
de la Xina

El producte es ven
en  un  blíster
transparent  que
conté 40 unitats.

Bèlgica RAPEX1.  Comissió
Europea. 

Núm. avís: A12/00947/20
(publicat  el  03-07-2020;
Informe 27)

La retenció  de partícules/filtre  del
material  és  insuficient (valor
mesurat ≤ 94 %)  i la mascareta  no
s’adapta adequadament a la cara.
El  producte  no  compleix  el
Reglament  sobre  equips  de
protecció individual.
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71.

Marca: Weimeng
Fabricant: 
Nom: KN95 Folding Protective 
Mask
Tipus: 9501
Model:
Lot: 20.04.2020

República 
Popular de 
la Xina

El producte es ven
en  una  caixa  de
cartó  blanca  amb
50 mascaretes.

Estònia RAPEX1.  Comissió
Europea. 

Núm.  avís:
INFO/00088/20
(publicat  el  03-07-2020;
Informe 27)

El  producte  anuncia  un  protector
potencial  contra  partícules,  però
cap organisme europeu competent
n’ha  certificat  la  capacitat  de
filtració.
El  producte  no  compleix  el
Reglament  sobre  equips  de
protecció individual.

72.

Marca: Kemoshi
Fabricant: 
Nom: Anti Pariculate Face Mask 
KN95 Respirator 
Tipus: 
Model:
Lot: 

República 
Popular de 
la Xina

El  producte
s’embolica  en  jocs
de  dues  unitats  en
una bossa de plàstic
i  es  ven  en  una
caixa de cartó de 50
unitats.

Bèlgica RAPEX1.  Comissió
Europea. 

Núm. avís: A12/00982/20
(publicat  el  10-07-2020;
Informe 28)

La retenció  de partícules/filtre  del
material  és  insuficient (valor
mesurat ≤ 83,9 %) i la mascareta no
s’adapta adequadament a la cara.
El  producte  no  compleix  el
Reglament  sobre  equips  de
protecció individual.
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73.

Marca: Health Pro 
Fabricant: 
Nom: KN95 anti-particle protective 
mask 
Tipus: FFP2
Model: KN95
Lot: 

República 
Popular de 
la Xina

El  producte
s’envasa  en  una
bossa  de  plàstic
transparent  i  es
ven  en  una  caixa
de  cartó  amb  20
unitats.

Bèlgica RAPEX1.  Comissió
Europea. 

Núm. avís: A12/00981/20
(publicat  el  10-07-2020;
Informe 28)

La retenció  de partícules/filtre  del
material  és  insuficient (valor
mesurat ≤ 74,4 %) i la mascareta no
s’adapta adequadament a la cara.
El  producte  no  compleix  el
Reglament  sobre  equips  de
protecció individual.

74.

Marca: Jieyasi
Fabricant: 
Nom: KN95
Tipus: 
Model:
Lot: 20200323

República 
Popular de 
la Xina

El  producte  està
empaquetat en jocs
de  cinc  unitats  en
una bossa de plàstic
i  es  ven  en  una
caixa de cartó amb
10 unitats.

Bèlgica RAPEX1.  Comissió
Europea. 

Núm. avís: A12/00980/20
(publicat  el  10-07-2020;
Informe 28)

La retenció  de partícules/filtre  del
material  és  insuficient (valor
mesurat ≤ 78,9 %) i la mascareta no
s’adapta adequadament a la cara.
El  producte  no  compleix  el
Reglament  sobre  equips  de
protecció individual.
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75.

Marca: KN95
Fabricant: 
Nom: Self-priming anti-particulate 
respirator  
Tipus: 
Model: 
Lot: Production date: 2020.03.20 

República 
Popular de 
la Xina

El  producte
s’embolica
individualment  en
una  bossa  de
plàstic blau. 

Bèlgica RAPEX1.  Comissió
Europea. 

Núm. avís: A12/00979/20
(publicat  el  10-07-2020;
Informe 28)

La retenció  de partícules/filtre  del
material  és  insuficient (valor
mesurat ≤ 91,05 %)  i  la mascareta
no  s’adapta  adequadament  a  la
cara.
El  producte  no  compleix  el
Reglament  sobre  equips  de
protecció individual.

76.

Marca: Su
Fabricant: 
Nom: 
Tipus: 
Model:
Lot: 

República 
Popular de 
la Xina

El  producte
s’embolica
individualment  en
una bossa de plàstic
transparent. 

Bèlgica RAPEX1.  Comissió
Europea. 

Núm. avís: A12/00978/20
(publicat  el  10-07-2020;
Informe 28)

La retenció  de partícules/filtre  del
material  és  insuficient (valor
mesurat ≤ 88,8 %) i la mascareta no
s’adapta adequadament a la cara.
El  producte  no  compleix  el
Reglament  sobre  equips  de
protecció individual.
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77.

Marca: 
Fabricant: 
Nom: Disposable face mask 
Tipus: 
Model: KN95-A 
Lot:  CAD:  032022,  LOT:  573627,
MFD:  032020,  Data  de  prova:
2020.3.23

República 
Popular de 
la Xina

El  producte  es  ven
en  una  bossa  de
plàstic  que conté 5
unitats. 

Bèlgica RAPEX1.  Comissió
Europea. 

Núm. avís: A12/00984/20
(publicat  el  10-07-2020;
Informe 28)

El  producte  porta  marcatge  CE,
però no està certificat com a equip
de  protecció  per  un  organisme
competent.  A més,  la  retenció de
partícules/filtre  del  material  és
insuficient (valor mesurat ≤ 89 %) i
la  mascareta  no  s’adapta
adequadament a la cara.
El  producte  no  compleix  el
Reglament  sobre  equips  de
protecció individual.

78.

Marca: Nine Nurse 
Fabricant: 
Nom: KN95 full protection 
Tipus: 
Model:
Lot: EXP 20220315, L/N 20200301, 
MFD 20200316 

República 
Popular de 
la Xina

El  producte  es  ven
en  una  caixa  de
cartó  amb  50
unitats. 

Bèlgica RAPEX1.  Comissió
Europea. 

Núm. avís: A12/00983/20
(publicat  el  10-07-2020;
Informe 28)

La capacitat de filtració total de la
mascareta  és  insuficient  (valor
mitjà mesurat ≤ 85,8 %).
El  producte  no  compleix  el
Reglament  sobre  equips  de
protecció individual.
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79.

Marca: Che Zhi Road 
Fabricant: 
Nom: Protective face mask
Tipus: 
Model: size: L 
Lot: 2020/03/27 

República 
Popular 
de la Xina

El  producte  es  ven
en  una  caixa  de
cartó  amb  50
unitats.

Bèlgica RAPEX1.  Comissió
Europea. 

Núm. avís: A12/00985/20
(publicat  el  10-07-2020;
Informe 28)

La capacitat de filtració total de la
mascareta  és  insuficient  (valor
mitjà mesurat ≤ 93,8 %).
El  producte  no  compleix  el
Reglament  sobre  equips  de
protecció individual.

80.

Marca: Elite
Fabricant: 
Nom: Respirator
Tipus: 
Model: EB09.049
Lot: 

Vegeu ítem 67

El  producte
s’embolica
individualment  en
una bossa de plàstic
transparent.  També
s’ha venut en línia.
 

RAPEX1.  Comissió
Europea. 

Núm. avís: A12/00970/20
(publicat  el  10-07-2020;
Informe 28)

El  producte  porta  marcatge  CE,
però no està certificat com a equip
de  protecció  per  un  organisme
competent.  A més,  la  retenció de
partícules/filtre  del  material  és
insuficient (valor  mesurat  ≤  98,5
%).
El  producte  no  compleix  el
Reglament  sobre  equips  de
protecció  individual  i  la  norma
europea pertinent EN 149.

81.

Marca: Manmao
Fabricant: 
Nom: Folding KN95 mask
Tipus: Tipus de cinturó, FFP2/BFE 95%
Model: 
Lot: 

República 
Popular 
de la Xina

El  producte  està
embalat
individualment  en
una bossa de plàstic
blau.

Bèlgica RAPEX1.  Comissió
Europea. 

Núm. avís: A12/01000/20
(publicat  el  10-07-2020;
Informe 28)

La retenció  de partícules/filtre  del
material  és  insuficient (valor
mesurat ≤ 87 %)  i la mascareta  no
s’adapta adequadament a la cara.
El  producte  no  compleix  el
Reglament  sobre  equips  de
protecció individual.
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82.

Marca: Ouleok
Fabricant: 
Nom: Face mask particulate 
respirator
Tipus: 
Model: 6212
Lot: 

República 
Popular de 
la Xina

El  producte  es  ven
en  una  caixa  de
cartó  amb  50
unitats. 

Bèlgica RAPEX1.  Comissió
Europea. 

Núm. avís: A12/01001/20
(publicat  el  10-07-2020;
Informe 28)

El  producte  porta  marcatge  CE,
però no està certificat com a equip
de  protecció  per  un  organisme
competent.  A més,  la  retenció de
partícules/filtre  del  material  és
insuficient (valor mesurat ≤ 81,8 %)
i  la  mascareta  no  s’adapta
adequadament a la cara.
El  producte  no  compleix  el
Reglament  sobre  equips  de
protecció individual.

83.

Marca: Onemix
Fabricant: 
Nom: Meltblown cloth mask
Tipus: KN95
Model:
Codi barres: 6 941222 431279

República 
Popular de 
la Xina

El  producte  es  ven
en  una  caixa  de
cartó blanca i groga
que  conté  10
unitats. 

Bèlgica RAPEX1.  Comissió
Europea. 

Núm. avís: A12/1002/20
(publicat  el  10-07-2020;
Informe 28)

La capacitat de filtració total de la
mascareta  és  insuficient  (valor

mitjà mesurat ≤ 66,3 %).
El  producte  no  compleix  el
Reglament  sobre  equips  de
protecció individual.
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84.

Marca: FancyLand
Fabricant: 
Nom: Protective mask
Tipus/model: 3D FFP2, KN95
Codi barres: 6 972464 103099
Lot: CY-20200410-01

República 
Popular de 
la Xina

El  producte  es  ven
en  una  caixa  de
cartó  blanca  i  blau
amb 50 unitats. 

Bèlgica RAPEX1.  Comissió
Europea. 

Núm. avís: A12/01003/20
(publicat  el  10-07-2020;
Informe 28)

El  producte  porta  marcatge  CE,
però no està certificat com a equip
de  protecció  per  un  organisme
competent.  A més,  la  retenció de
partícules/filtre  del  material  és
insuficient (valor mesurat ≤ 94,4 %)
i  la  mascareta  no  s’adapta
adequadament a la cara.
El  producte  no  compleix  el
Reglament  sobre  equips  de
protecció individual.

85.

Marca: GYHX
Fabricant: 
Nom: KN95 Stereo protective mask 
Tipus: KN95
Model:
Lot: 

República 
Popular de 
la Xina

El  producte  es  ven
en  una  bossa
blanca  i  blava  amb
tancament  de
cremallera  que
conté 5 unitats.

Bèlgica RAPEX1.  Comissió
Europea. 

Núm. avís: A12/01004/20
(publicat  el  10-07-2020;
Informe 28)

El producte porta marcatge CE però
no està certificat com a equip de
protecció  per  un  organisme
competent.  A més,  la  retenció de
partícules/filtre  del  material  és
insuficient (valor mesurat ≤ 86 %) i
la  mascareta  no  s’adapta
adequadament  a  la  cara,  fet  que
dona  lloc  a  una capacitat  de
filtració  total  insuficient  (valor
mesurat ≤ 80 %).
El  producte  no  compleix  el
Reglament  sobre  equips  de
protecció individual.
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86.

Marca: Moway
Fabricant: 
Nom: High protection mask
Tipus/model: 95, CE, FP2, 
KN95 certificat, 
propietari/número de 
l’operador: 10062763
Codi barres: 6 17201 341339
Lot: 

República 
Popular 
de la Xina

El  producte  està
embalat
individualment  en
una bossa de plàstic
transparent i es ven
en  una  caixa  de
cartó blanca i blava
que  conté  10
unitats.

Bèlgica RAPEX1.  Comissió
Europea. 

Núm. avís: A12/01005/20
(publicat  el  10-07-2020;
Informe 28)

La retenció  de partícules/filtre  del
material  és  insuficient (valor
mesurat ≤ 75,2 %) i la mascareta no
s’adapta adequadament a la cara.
El  producte  no  compleix  el
Reglament  sobre  equips  de
protecció individual.

87.

Marca: Airevo
Fabricant: 
Nom: Reusable nanomask
Tipus: KN95/FFP2
Model: AR M01L
Lot: C0414001, data de
producció: 2020-04-14

República 
Popular 
de la Xina

El  producte  està
embalat
individualment  en
una bossa de plàstic
transparent i es ven
en  una  caixa  de
cartó blanca i blava
que  conté  10
unitats.

Bèlgica RAPEX1.  Comissió
Europea. 

Núm. avís: A12/01006/20
(publicat  el  10-07-2020;
Informe 28)

El  producte  porta  marcatge  CE,
però no està certificat com a equip
de  protecció  per  un  organisme
competent. A més, la mascareta no
s’adapta adequadament a la cara.
El  producte  no  compleix  el
Reglament  sobre  equips  de
protecció individual.
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88.

Marca: Daddy Baby
Fabricant: 
Nom: Disposable Protective 
Mask
Tipus/model: CE FP2, Obislata
Codi barres: 
Lot: 

República 
Popular 
de la Xina

El  producte  està
embalat  en  50
unitats  d’embalatge
blanc  i  es  ven  en
una  caixa  de  cartó
blanca  i  blau  que
conté 30 grups.

Bèlgica RAPEX1.  Comissió
Europea. 

Núm. avís: A12/01008/20
(publicat  el  10-07-2020;
Informe 28)

La retenció  de partícules/filtre  del
material  és  insuficient (valor
mesurat ≤ 92,2 %) i la mascareta no
s’adapta adequadament a la cara.
El  producte  no  compleix  el
Reglament  sobre  equips  de
protecció individual.

89.

Marca: Govek
Fabricant: 
Nom: KN95 Protective face 
mask / Respirator
Tipus: 
Model: 
Codi barres: 6 973099 910014
Lot: PD: April/22/2020, Lot de 
producció: 2020/04/22

República 
Popular 
de la Xina

El  producte  està
embalat
individualment  en
una bossa de plàstic
transparent i es ven
en  una  caixa  de
cartó  blanca  que
conté 20 unitats.

Bèlgica RAPEX1.  Comissió
Europea. 

Núm. avís: A12/01009/20
(publicat  el  10-07-2020;
Informe 28)

La  mascareta  no  s’adapta
adequadament a la cara.
El  producte  no  compleix  el
Reglament  sobre  equips  de
protecció individual.
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90.

Marca: 
Fabricant: 
Nom: Face Mask Earloop 
protective 
Tipus/model: KN95 BFE 95% 
Codi barres: 3 701403 800415
Lot:  Data  producte:  2020-4-
16, lot producte: Q2004004 

República 
Popular 
de la Xina

El  producte  es  ven
en  una  caixa  de
cartó  blanca  que
conté 20 unitats.

Bèlgica RAPEX1.  Comissió
Europea. 

Núm. avís: A12/01031/20
(publicat  el  17-07-2020;
Informe 29)

La retenció  de partícules/filtre  del
material  és  insuficient (valor
mesurat ≤ 36 %)  i la mascareta  no
s’adapta adequadament a la cara.
El  producte  no  compleix  el
Reglament  sobre  equips  de
protecció individual.

91.

Marca: ZX
Fabricant: 
Nom: Particulate respirator 
Tipus: KN95
Model: ZX9001 
Codi barres: 
Lot: 

República 
Popular 
de la Xina

El  producte  està
embolicat
individualment  en
una bossa de plàstic
blanca i blava. 

Bèlgica RAPEX1.  Comissió
Europea. 

Núm. avís: A12/01032/20
(publicat  el  17-07-2020;
Informe 29)

La capacitat de filtració total de la
mascareta  és  insuficient  (valor
mitjà mesurat ≤ 59 %). 
El  producte  no  compleix  el
Reglament  sobre  equips  de
protecció individual.
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92.

Marca: 
Fabricant: 
Nom: Ear face mask 
Tipus: KN95
Model: 
Codi barres:
Lot:  Data  de  producció:
2020.04.23 i 2020.04.24

República 
Popular 
de la Xina

El  producte  es  ven
en  una  caixa  de
cartó blanca i verda
que  conté  20
unitats.

Bèlgica RAPEX1.  Comissió
Europea. 

Núm. avís: A12/01033/20
(publicat  el  17-07-2020;
Informe 29)

La  mascareta  no  s’adapta
adequadament a la cara.
El  producte  no  compleix  el
Reglament  sobre  equips  de
protecció individual.

93.

Marca: Gulibear 
Fabricant: 
Nom: Self-Imbibing Filter 
Particle Respirator / 
Disposable Face Mask KN95 
Tipus: 
Model: HB0095, KN95 MASK 
Codi barres: 6 934253 019578
Lot: 20 20 05 

República 
Popular 
de la Xina

El  producte  està
embolicat
individualment  en
una bossa de plàstic
blanca  i  grisa  amb
tancament  de
cremallera. 

Bèlgica RAPEX1.  Comissió
Europea. 

Núm. avís: A12/01027/20
(publicat  el  17-07-2020;
Informe 29)

La retenció  de partícules/filtre  del
material  és  insuficient (valor
mesurat ≤ 90 %)  i la mascareta  no
s’adapta adequadament a la cara.
El  producte  no  compleix  el
Reglament  sobre  equips  de
protecció individual.
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94.

Marca: XO Simple is beauty 
Fabricant: 
Nom: KN95 Face mask 
Tipus:
Model: XO-01 
Codi barres: 6 920680 867851
Lot: Núm. de lot de producció:
MK2020041,  data  de
producció:  2020.04.14,  vàlid
fins a: 2023.04.14 

República 
Popular 
de la Xina

El  producte  es  ven
en  una  caixa  de
cartó  blanca  amb
10 unitats.

Bèlgica RAPEX1.  Comissió
Europea. 

Núm. avís: A12/0103/20
(publicat  el  17-07-2020;
Informe 29)

La retenció  de partícules/filtre  del
material  és  insuficient (valor
mesurat ≤ 86 %)  i la mascareta  no
s’adapta adequadament a la cara.
El  producte  no  compleix  el
Reglament  sobre  equips  de
protecció individual.

95.

Marca: Isu
Fabricant: 
Nom: Disposable protective 
mask 
Tipus: 
Model: ISU-001
Codi barres:
Lot: Data de producció: 
2020.04.20, número de lot de 
producció: 2020.07

República 
Popular 
de la Xina

El  producte  es  ven
en  una  caixa  de
cartó blava i blanca
que  conté  50
unitats.

Bèlgica RAPEX1.  Comissió
Europea. 

Núm. avís: A12/01026/20
(publicat  el  17-07-2020;
Informe 29)

El producte porta marcatge CE però
no està certificat com a equip de
protecció  per  un  organisme
competent.  A  més,  la  retenció  de
partícules  /  filtre  del  material  és
insuficient (valor mesurat ≤ 88 %),
els  cordons  elàstics  de  la
mascareta es desprenen fàcilment
i  no s’adapta  adequadament  a  la
cara,  fet  que  dona  lloc  a  una
capacitat  de  filtració  total
insuficient  (valor  mitjà  mesurat  ≤
39 %). 
El  producte  no  compleix  el
Reglament  sobre  equips  de
protecció individual.
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96.

Marca: MOLOVEN
Fabricant: 
Nom: BUTTERFLY TYPE DIPOSABLE 
FACE MASK
Tipus: KN95
Model: MY002

Xunta de 
Galícia

Direcció  General  de  Comerç,
Artesania  i  Consum  de  la
Generalitat Valenciana.
Xarxa  d’alertes.
AECOSAN.  Alertes
nacionals2 

Producte  notificat  núm.:
CA  - 181/2020 de
8/05/2020

El  material  filtrant  té  una
penetració superior a la permesa

per a una mascareta tipus FFP2,
per  la  qual  cosa  hi  ha  risc  de
contaminació quan la persona que
la utilitza creu que està protegida. 

97.

Marca: APT
Fabricant: 
Nom: KN95 Respirator mask 
Tipus: 
Model: 
Codi barres:
Lot: Diversos lots afectats (incloent-
hi 20200421)

República 
Popular 
de la Xina

El  producte  s’embolica
individualment  en  una
bossa  de  plàstic  i  es
ven  en  una  caixa  de
cartó blanca que conté
50 unitats. 

Bèlgica RAPEX1.  Comissió
Europea. 

Núm. avís: A12/01055/20
(publicat  el  17-07-2020;
Informe 29)

El  producte  porta  marcatge  CE
però  no  està  certificat  com  a
equip  de  protecció  per  un
organisme  competent.  A  més,  la
retenció  de  partícules/filtre  del
material  és  insuficient  (valor
mesurat ≤ 86 %) i la mascareta no
s’adapta adequadament a la cara,
fet que dona lloc a una  capacitat
de filtració total insuficient (valor
mitjà mesurat ≤ 72 %). 
El  producte  no  compleix  el
Reglament  sobre  equips  de
protecció individual.
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98.

Marca:
Fabricant: 
Nom: Respirator disposable face 
mask  
Tipus/model: Non for medical 
Codi barres:
Lot: DY2020Y05M, data de 
producció: 2020.5.8

República 
Popular 
de la Xina

El  producte  s’embolica
individualment  en  una
bossa  de  plàstic  i
s’envasa  en  una  caixa
de  cartó  blanca  que
conté 40 unitats. 

Bèlgica RAPEX1.  Comissió
Europea. 

Núm.  avís:
A12/01057/20
(publicat  el  24-07-2020;
Informe 30)

La retenció de partícules/filtre del
material  és  insuficient  (valor
mesurat ≤ 89 %) i la mascareta no
s’adapta adequadament a la cara.
El  producte  no  compleix  el
Reglament  sobre  equips  de
protecció individual.

99.

Marca: Allta 
Fabricant: 
Nom: Respirator 9591
Tipus: KN95
Model: 9591
Codi barres:
Lot: Data de caducitat: 2023-04-15, 
Lot de productes: 152020, Data de 
producció: 2020/4/16

República 
Popular 
de la Xina

El  producte  s’embolica
en una bossa de plàstic
transparent  que  conté
5 unitats. 

Bèlgica RAPEX1.  Comissió
Europea. 

Núm.  avís:
A12/01060/20
(publicat  el  24-07-2020;
Informe 30)

La  mascareta  no  s’adapta
adequadament a la cara. 
El  producte  no  compleix  el
Reglament  sobre  equips  de
protecció individual.
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100.

Marca: Bonwaye 
Fabricant: 
Nom: FFP2 face mask 
Tipus:
Model: 134949 
Codi barres:
Lot: 20200408 

República 
Popular 
de la Xina

El  producte  s’embolica
individualment  en  una
bossa  de  plàstic  i
s’envasa  en  una  caixa
de cartó blanca i blava
que conté 20 unitats.

Bèlgica RAPEX1.  Comissió
Europea. 

Núm. avís: A12/01061/20
(publicat  el  24-07-2020;
Informe 30)

El  producte  porta  marcatge  CE,
però  no  està  certificat  com  a
equip  de  protecció  per  un
organisme competent.  A més, la
capacitat  de  filtració  total  de la
mascareta  és  insuficient  (valor
mitjà mesurat ≤ 79 %). 
El  producte  no  compleix  el
Reglament  sobre  equips  de
protecció individual.

101.

Marca:
Fabricant: 
Nom: KN95 protective mask 
Tipus: 
Model: 
Codi barres: 6 973187 900101 
Lot: 20200418, Data fabricació: 
2020/04/08 

República 
Popular 
de la Xina

El  producte  s’embolica
en parells en una bossa
de  plàstic  i
s’empaqueta  en  una
caixa de cartó blanca i
roja que conté un total
de 20 unitats.

Bèlgica RAPEX1.  Comissió
Europea. 

Núm. avís: A12/01062/20
(publicat  el  24-07-2020;
Informe 30)

La retenció de partícules/filtre del
material  és  insuficient  (valor
mesurat ≤ 84 %).
El  producte  no  compleix  el
Reglament  sobre  equips  de
protecció individual.
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102.

Marca: VHC Global 
Fabricant: 
Nom: Three-dimensional protective
respirator  
Tipus/model: KN95 
Codi barres:
Lot: 20200420 

República 
Popular 
de la Xina

El  producte  s’embolica
individualment  en  una
bossa  de  plàstic  i  es
ven  en  una  caixa  de
cartó blanca que conté
40 unitats.

Bèlgica RAPEX1.  Comissió
Europea. 

Núm. avís: A12/01072/20
(publicat  el  24-07-2020;
Informe 30)

El  producte  porta  marcatge  CE,
però  no  està  certificat  com  a
equip  de  protecció  per  un
organisme competent. A més, la
retenció  de  partícules/filtre  del
material  és  insuficient  (valor
mesurat ≤ 93%) i la mascareta no
s’adapta  adequadament  a  la
cara,  fet  que  dona  lloc  a  una
capacitat  de  filtració  total
insuficient (valor mitjà mesurat ≤
89%). 
El  producte  no  compleix  el
Reglament  sobre  equips  de
protecció individual.

103.

Marca:
Fabricant: 
Nom: Máscara facial 
Tipus: 
Model: 
Codi barres: 2 100128 289597
Lot: Data de producció: 2020-4-27, 
número de producció: 20200423

República 
Popular 
de la Xina

El  producte  es  ven  en
una  caixa  de  cartó
blanca  i  blava  que
conté 50 unitats.

Bèlgica RAPEX1.  Comissió
Europea. 

Núm. avís: A12/01073/20
(publicat  el  24-07-2020;
Informe 30)

La  inspecció  visual  del  producte
revela  que  la  seua  composició,
estructura  i  forma  són
inadequats.  Per  tant,  una
quantitat  excessiva  de  partícules
o microorganismes pot passar per
la  màscara,  augmentant  el  risc
d'infecció si  no es  combina amb
mesures de protecció addicionals
El  producte  no  compleix  el
Reglament  sobre  equips  de
protecció individual.
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104.

Marca: 3 PLY
Fabricant: 
Nom: Civil use disposable face 
mask 
Tipus/model: BFE > 90 % 
Codi barres:
Lot: Data de fabricació: 2020-04-23,
número de fabricació: 200423

República 
Popular 
de la Xina

El  producte  es  ven  en
una  caixa  de  cartó
blanca  i  blava  que
conté 50 unitats.

Bèlgica RAPEX1.  Comissió
Europea. 

Núm. avís: A12/01074/20
(publicat  el  24-07-2020;
Informe 30)

La  inspecció  visual  del  producte
revela  que  la  seua  composició,
estructura  i  forma  són
inadequats.  Per  tant,  una
quantitat  excessiva  de  partícules
o microorganismes pot passar per
la  màscara,  augmentant  el  risc
d'infecció si  no es  combina amb
mesures de protecció addicionals
El  producte  no  compleix  el
Reglament  sobre  equips  de
protecció individual.

105.

Marca: Non-woven.com 
Fabricant: 
Nom: Disposable face mask / 
Disposable protective mask (three 
layers) 
Tipus: 
Model: Model N0.: D22-1 
Codi barres: 6 973162 200073 
Lot: L/N: 20200419, data de 
producció: 19.2020 de abril 

República 
Popular 
de la Xina

El  producte  es  ven  en
una  caixa  de  cartó
blanca,  groga  i  blava
que conté 50 unitats.

Bèlgica RAPEX1.  Comissió
Europea. 

Núm. avís: A12/01075/20
(publicat  el  24-07-2020;
Informe 30)

La  inspecció  visual  del  producte
revela  que  la  seua  composició,
estructura  i  forma  són
inadequats.  Per  tant,  una
quantitat  excessiva  de  partícules
o microorganismes pot passar per
la  màscara,  augmentant  el  risc
d'infecció si  no es  combina amb
mesures de protecció addicionals
El  producte  no  compleix  el
Reglament  sobre  equips  de
protecció individual.
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106.

Marca: X.Y.T. Xiang Yan Tang 
Fabricant: 
Nom: Non medical Disposable 
Mask 
Tipus:
Model: 
Codi barres:
Lot: 

República 
Popular 
de la Xina

El producte es ven en
una  caixa  de  cartó
blanca  i  blava  que
conté 50 unitats.

Bèlgica RAPEX1. Comissió Europea.

Núm. avís: A12/01076/20
(publicat  el  24-07-2020;
Informe 30)

La  inspecció  visual  del  producte
revela  que  la  seua  composició,
estructura  i  forma  són
inadequats.  Per  tant,  una
quantitat  excessiva  de  partícules
o microorganismes pot passar per
la  màscara,  augmentant  el  risc
d'infecció si  no es  combina amb
mesures de protecció addicionals
El  producte  no  compleix  el
Reglament  sobre  equips  de
protecció individual.

107.

Marca: Shengkun 
Fabricant: 
Nom: Disposable face mask 
Tipus: FFP2
Model: 
Codi barres:
Lot: 

República 
Popular 
de la Xina

El  producte  està
empaquetat  en  una
caixa de cartó blanca
que conté 50 unitats.

Luxemburg RAPEX1. Comissió Europea.

Núm. avís: INFO/00104/20
(publicat  el  24-07-2020;
Informe 30)

El  producte  porta marcatge  CE  i
anuncia  un  potencial  protector
contra  partícules  i
microorganismes,  però  la  seua
capacitat  de  filtrat no  ha  sigut
certificada  com  a  equip  de
protecció  per  un  organisme
competent.
El  producte  no  compleix  el
Reglament  sobre  equips  de
protecció individual.
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108.

Marca: PM Plus Medical 
Fabricant: 
Nom: Protective Face Mask
Tipus:
Model: 
Codi barres:
Lot: Data de fabricació: 2020-04-09 

República 
Popular 
de la Xina

El producte s’embolica
en  jocs  de  10  unitats
en  una  bossa  de
plàstic amb tancament
de  cremallera  i
empaquetat  en  una
caixa  de  cartó  que
conté 5 jocs.

Polònia RAPEX1.  Comissió
Europea. 

Núm. avís: A12/01080/20
(publicat  el  24-07-2020;
Informe 30)

La retenció de partícules/filtre del
material  és  insuficient  (valor
mesurat ≤ 90,5%).
El  producte  no  compleix  el
Reglament  sobre  equips  de
protecció  individual i  la  norma
europea pertinent EN 149.

109.

Marca: Owoge 
Fabricant: 
Nom: Disposable protective mask 
Tipus:
Model: 
Codi barres:
Lot: 2020-04-14-012 

República 
Popular 
de la Xina

El producte es ven en
una  caixa  de  cartó
blanca amb 50 unitats.

Bèlgica RAPEX1.  Comissió
Europea. 

Núm. avís: A12/01098/20
(publicat  el  31-07-2020;
Informe 31)

La  inspecció  visual  del  producte
revela  que  la  seua  composició,
estructura  i  forma  són
inadequats.  Per  tant,  una
quantitat  excessiva  de  partícules
o microorganismes pot passar per
la  màscara,  augmentant  el  risc
d'infecció si  no es  combina amb
mesures de protecció addicionals
El  producte  no  compleix  el
Reglament  sobre  equips  de
protecció individual.
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110.

Marca: 
Fabricant: 
Nom: Disposable face mask
Tipus:
Model: 
Codi barres:
Lot: 2020-04-12-012 

República 
Popular 
de la Xina

El producte es ven en
una  caixa  de  cartó
blanca i verda amb 50
unitats.

Bèlgica RAPEX1.  Comissió
Europea. 

Núm. avís: A12/01099/20
(publicat  el  31-07-2020;
Informe 31)

El  producte  porta  marcatge  CE
però  no  està  certificat  com  a
equip  de  protecció  per  un
organisme  competent. La
inspecció  visual  del  producte
revela  que  la  seua  composició,
estructura  i  forma  són
inadequats.
El  producte  no  compleix  el
Reglament  sobre  equips  de
protecció individual.

111.

Marca: Care U 
Fabricant: 
Nom: Facemask - disposable non-
medical protective mask 
Tipus:
Model: 0H200321S.WLT0133 
Codi barres:
Lot: Abril de 2020

República 
Popular 
de la Xina

El producte es ven en
una  caixa  de  cartó
blanca i grisa amb 50
unitats.

Bèlgica RAPEX1.  Comissió
Europea. 

Núm. avís: A12/01101/20
(publicat  el  31-07-2020;
Informe 31)

El  producte  porta  marcatge  CE
però  no  està  certificat  com  a
equip  de  protecció  per  un
organisme  competent. La
inspecció  visual  del  producte
revela  que  la  seua  composició,
estructura  i  forma  són
inadequats.
El  producte  no  compleix  el
Reglament  sobre  equips  de
protecció  individual i  la  norma
europea pertinent EN 149.
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112.

Marca: YBW
Fabricant: 
Nom: Disposable face mask
Tipus:
Model: 
Codi barres:
Lot: 16679066288, 
91361027MA395A8X6T 

República 
Popular 
de la Xina

El producte es ven en
una  caixa  de  cartó
grisa amb 50 unitats.

Bèlgica RAPEX1.  Comissió
Europea. 

Núm. avís: A12/01102/20
(publicat  el  31-07-2020;
Informe 31)

El  producte  porta  marcatge  CE
però  no  està  certificat  com  a
equip  de  protecció  per  un
organisme  competent. La
inspecció  visual  del  producte
revela  que  la  seua  composició,
estructura  i  forma  són
inadequats.
El  producte  no  compleix  el
Reglament  sobre  equips  de
protecció individual.

113.

Marca: Runbo
Fabricant: 
Nom: Disposable protective mask 
Tipus:
Model: AKF2001
Codi barres: 6973250740016 
Lot: 200503A01 

República 
Popular 
de la Xina

El producte es ven en
una  caixa  de  cartó
blanca i  roja  amb 50
unitats.

Bèlgica RAPEX1.  Comissió
Europea. 

Núm. avís: A12/01108/20
(publicat  el  31-07-2020;
Informe 31)

La  inspecció  visual  del  producte
revela  que  la  seua  composició,
estructura  i  forma  són
inadequats.  Per  tant,  una
quantitat  excessiva  de  partícules
o microorganismes pot passar per
la  màscara,  augmentant  el  risc
d'infecció si  no es  combina amb
mesures de protecció addicionals
El  producte  no  compleix  el
Reglament  sobre  equips  de
protecció individual.
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114.

Marca:
Fabricant: 
Nom: Disposable protective civilian 
mask  
Tipus:
Model: KZ-001
Codi barres: 4895076518872 
Lot: 

República 
Popular 
de la Xina

El producte es ven en
una  caixa  de  cartó
blanca i blava amb 50
unitats.

Bèlgica RAPEX1.  Comissió
Europea. 

Núm. avís: A12/01109/20
(publicat  el  31-07-2020;
Informe 31)

La  inspecció  visual  del  producte
revela  que  la  seua  composició,
estructura  i  forma  són
inadequats.  Per  tant,  una
quantitat  excessiva  de  partícules
o microorganismes pot passar per
la  màscara,  augmentant  el  risc
d'infecció si  no es  combina amb
mesures de protecció addicionals
El  producte  no  compleix  el
Reglament  sobre  equips  de
protecció individual.

115.

Marca:
Fabricant: 
Nom: Disposable face mask 
Tipus:
Model:
Codi barres: 
Lot: 

República 
Popular 
de la Xina

El producte es ven en
una  caixa  de  cartó
blanca i blava amb 50
unitats.

Bèlgica RAPEX1.  Comissió
Europea. 

Núm. avís: A12/01115/20
(publicat  el  31-07-2020;
Informe 31)

La  inspecció  visual  del  producte
revela  que  la  seua  composició,
estructura  i  forma  són
inadequats.  Per  tant,  una
quantitat  excessiva  de  partícules
o microorganismes pot passar per
la  màscara,  augmentant  el  risc
d'infecció si  no es  combina amb
mesures de protecció addicionals
El  producte  no  compleix  el
Reglament  sobre  equips  de
protecció individual.
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116.

Marca:
Fabricant: 
Nom: Disposable face masks 
Model: 
Codi barres:
Lot: LLK20200408 

República 
Popular 
de la Xina

El producte es ven en
una  caixa  de  cartó
blanca i verda amb 50
unitats.

Bèlgica RAPEX1.  Comissió
Europea. 

Núm. avís: A12/01116/20
(publicat  el  31-07-2020;
Informe 31)

El  producte  porta  marcatge  CE
però  no  està  certificat  com  a
equip  de  protecció  per  un
organisme  competent. La
inspecció  visual  del  producte
revela  que  la  seua  composició,
estructura  i  forma  són
inadequats.
El  producte  no  compleix  el
Reglament  sobre  equips  de
protecció  individual i  la  norma
europea pertinent EN 149.

117.

Marca: Fitme
Fabricant: 
Nom: Disposable face mask
Tipus:
Model: KTM001
Codi barres:
Lot: KTMMM20200425, fecha de 
fabricación: 25/04/2020

República 
Popular 
de la Xina

El producte es ven en
una  caixa  de  cartó
blanca i blava amb 50
unitats.

Bèlgica RAPEX1.  Comissió
Europea. 

Núm. avís: A12/01094/20
(publicat  el  31-07-2020;
Informe 31)

El  producte  porta  marcatge  CE
però  no  està  certificat  com  a
equip  de  protecció  per  un
organisme  competent. La
inspecció  visual  del  producte
revela  que  la  seua  composició,
estructura  i  forma  són
inadequats.
El  producte  no  compleix  el
Reglament  sobre  equips  de
protecció individual.

Fonts:

1.
RAPEX.  Sistema  d’alerta  ràpida  per  als  productes  perillosos  no  alimentaris  Safety  Gate.  Comissió  Europea.

https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.listnotifications&lng=es  

2.
AECOSAN (Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició).  Xarxa d’alertes sobre la seguretat de productes i serveis de consum no

alimentaris. Alertes nacionals.  Ministeri de Consum. https://www.mscbs.gob.es/consumo/redalertas/productosalertados/alertasnac.htm

3.
Xarxa d’alertes. Alertes internacionals. Portal Global d’Alertes (productes insegurs no alimentosos retirats del mercat internacional. Desenvolupat per la

UE i països d’OCDE, incloent-hi els Estats Units, Austràlia i el Canadà). https://globalrecalls.oecd.org/#/ 
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1.

Marca: SHUYIAN
Fabricant: DONGGUAN CITY ZHIJIE 
AUTOMATICA EQUIPMENT LTD.CD
Nom: 4-PLY SOLID PROTECTIVE 
MASK
Tipus: KN95
Model: FFP2

República 
Popular 
de la Xina

El  producte  va  dins
d’una  caixa  de  cartó
(20  unitats)  i  cada
unitat dins d’una bossa
de plàstic.

CA - Galícia Direcció  General  de
Comerç,  Artesania  i
Consum  de  la  Generalitat
Valenciana.
Xarxa  Alertes
Nacionals. Alerta  núm.
180/2020 de
8/05/2020

L’assaig  de  penetració  del  material
filtrant dona un resultat superior al
permés per a FFP2, per la qual cosa
el producte no compleix FFP2.

2.

Marca: 
Fabricant: DONGGUAN HUAGANG 
COMMUNICATION TECHNOLOGY
Nom: Disposable Face Mask
Tipus: FFP2
Model: KN95

República 
Popular 
de la Xina

Bossa  que  conté  5
unitats.

CA - Galícia Direcció  General  de
Comerç,  Artesania  i
Consum  de  la  Generalitat
Valenciana. 
Xarxa  Alertes
Nacionals.  Alerta  núm.
INF-2/2020 de
18/05/2020

Marcatge  CE certificat  per  un
organisme  no  competent.
L’organisme  notificat  1282  no  està
designat  per  a  certificar  equips  de
protecció  individual  sobre  la  base
del Reglament (O) 2016/425.
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3.

Marca: 
Fabricant: DONGGUAN MAU GEE 
INDUSTRIAL LTD
Nom: Mascaretes plegades 
autofiltrants
Tipus: FFP2
Model: KN95
Codi de barres: 8 437020 932134

República 
Popular 
de la Xina

Caixa  que  conté  5
unitats

CA - Galícia Direcció  General   de
Comerç,  Artesania  i
Consum  de  la  Generalitat
Valenciana.  

Xarxa  Alertes
Nacionals.  Alerta  núm.
INF-3/2020 de
18/05/2020

Marcatge CE certificat  per  un
organisme  no  competent.
L’organisme  notificat  1282  no  està
designat  per  a  certificar  equips  de
protecció  individual  sobre  la  base
del Reglament (O) 2016/425.

4.

Marca: 
Fabricant: SHENZHEN MEILI 
MEDICAL DEVICES CO; Ltd
Nom: Mascaretes plegades 
autofiltrants
Tipus: FFP2
Model: KN95

República 
Popular 
de la Xina

Caixa  que  conté  900
unitats

CA - Galícia Direcció  General   de
Comerç,  Artesania  i
Consum  de  la  Generalitat
Valenciana.  

Xarxa  Alertes
Nacionals.  Alerta  núm.
INF-4/2020 de
18/05/2020

Marcatge  CE certificat  per  un
organisme  no  competent.
L’organisme  notificat  1282  no  està
designat  per  a  certificar  equips  de
protecció  individual  sobre  la  base
del Reglament (O) 2016/425.
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5.

Marca: TOMASHI
Fabricant: HUI ZHOU HUIPU 
ELECTRONIC CO.Ltd.
Nom: KN95 RESPIRATOR MASK
Tipus: FFP2
Model: KN95
Codi de barres: 
• En caixa: 8437020932141
• En envàs indiv.: 6947585800011

República 
Popular 
de la Xina

Caixa  de  cartó  amb
100  unitats  de
mascaretes, en bosses
de plàstic.

CA - 
Navarra

Direcció  General   de
Comerç,  Artesania  i
Consum  de  la  Generalitat
Valenciana.  

Xarxa  Alertes
Nacionals.  Alerta  núm.
INF-5/2020 de
21/05/2020

L’etiquetatge no està en la  llengua
oficial  de  l’estat  i  presenta  un
marcatge CE sense  número
d’organisme notificat.
No  es  té  constància  de  certificats
que avalen una protecció individual
al consumidor.

6. La notificació núm. CCAA INF-6/2020, de 22/05/2020, de la Xarxa d’Alertes Nacionals ha quedat ANUL·LADA, per la qual cosa es retira definitivamente
de la taula.

7.

Marca: 
Fabricant: SHENZHEN VITEK 
ELECTRONICS CO, LTD
Nom: Mascaretes plegades 
autofiltrants
Tipus: FFP2
Model: KN95

República 
Popular 
de la Xina

CA - Galícia Direcció  General   de
Comerç,  Artesania  i
Consum  de  la  Generalitat
Valenciana.  

Xarxa  Alertes
Nacionals.  Alerta  núm.
INF-7/2020 de
22/05/2020

Marcatge CE certificat  per  un
organisme no competent. 
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8. La notificació núm. CCAA 189/2020, de 27/05/2020, de la Xarxa d’Alertes Nacionals ha quedat en SUSPENSIÓ a l’espera de nous assajos, per la qual
cosa es retira de la taula mentre no torne a estar activa.

9. La notificació núm. CCAA INF-8/2020, de 27/05/2020, de la Xarxa d’Alertes Nacionals ha quedat ANUL·LADA, per la qual cosa es retira definitivament
de la taula.

10. La notificació Núm. CCAA INF-9/2020, de 27/05/2020, de la Xarxa d’Alertes Nacionals ha quedat ANUL·LADA, per la qual cosa es retira definitivament
de la taula.

11. La notificació núm. CCAA INF-10/2020, de 27/05/2020, de la Xarxa d’Alertes Nacionals ha quedat ANUL·LADA, per la qual cosa es retira definitivament
de la taula.

12.

Marca: 
Fabricant: WENZHOU HAOSHUO 
HOME TEXTILE Co., Ltd.
Nom: Mascareta
Tipus: KN95
Model: 
Codi de barres:

República 
Popular 
de la Xina

Bossa  de  plàstic
transparent,  amb  la
bandera  de  la
Comunitat  de  Madrid
en un dels costats.

CA – 
Madrid

Direcció  General  de
Comerç,  Artesania  i
Consum  de  la  Generalitat
Valenciana. 

Xarxa  Alertes
Nacionals.  Alerta  núm.
INF-11/2020 de
28/05/2020

El producte disposa de marcatge CE,
però no disposa de les 4 xifres del
número d’organisme notificat.
El  producte  presenta  diversos
incompliments d’etiquetatge.

13.

Marca: JOCCA
Fabricant: 
Nom: Mascareta amb filtre FFP2
Tipus: FFP2 NR
Model: KN95
Codi de barres: 8435253567178

El  producte  es
comercialitza  en
internet

CA - 
Madrid

Direcció  General  de
Comerç,  Artesania  i
Consum  de  la  Generalitat
Valenciana. 

Xarxa  Alertes
Nacionals.  Alerta  núm.
INF-12/2020 de
29/05/2020

En la mascareta consta el marcatge
CE  seguit  de  4  xifres  (2703),  les
quals  no  corresponen  a  un
organisme notificat vàlid per a EPI.
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14.

Marca: 
Fabricant: 
Nom: Mascareta FFP2 homologada 
per l’OMS
Tipus:
Model: BB10921
Codi de barres:

CA – 
Madrid

Direcció  General  de
Comerç,  Artesania  i
Consum  de  la  Generalitat
Valenciana. 

Xarxa  Alertes
Nacionals.  Alerta  núm.
INF-13/2020 de
29/05/2020

En  la  pàgina  web  on  es
comercialitza,  es  fan  aquestes
afirmacions  dins  de  les
característiques del producte:
- Homologada per la CE
- Recomanades per l’OMS per a la 
prevenció del virus. Es tracta de la 
mascareta indicada per a usar 
davant del coronavirus.

15.

Marca: 
Fabricant: GUANGZHOU HUASHAN 
BIOTECHNOLOGY CO, Ltd
Nom: Mascaretes de protecció GF-
Mask
Tipus: 
Model: KN95
Lot: 
Codi de barres: 

República 
Popular de
la Xina

El  producte  va  dins
d’una  bossa  de
plàstic  (cinc  unitats
per bossa).

CA - 
Galícia

Direcció  General  de
Comerç,  Artesania  i
Consum  de  la  Generalitat
Valenciana. 

Xarxa  Alertes
Nacionals.  Alerta  núm.
INF-14/2020 de
29/05/2020

No s’aporta evidència d’autorització
temporal emesa  per  un  òrgan
competent  ni  que  es  dispose  de

marcatge CE certificat  per  un
organisme competent. 
Hi ha un document emés per NPPTL
(dependent de NIOSH) que informa
que  les  mascaretes  no  compleixen
els  assajos  de  filtració  del
procediment  d’assaig  TEB-APR-STP-
0059.
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16.

Marca: 
Fabricant: 
Nom: 
Tipus:
Model: JT-24
Codi de barres: 8901396381808

Bossa  de  plàstic
transparent

CA – 
Madrid

Direcció  General  de
Comerç,  Artesania  i
Consum  de  la  Generalitat
Valenciana. 

Xarxa  Alertes
Nacionals.  Alerta  núm.
INF-15/2020 de
29/05/2020

No figura cap referència al Reglament (UE)
2016/425, ni nom, adreça ni núm. d’ON.
Consta el  marcatge CE, però no disposa
de les 4 xifres del núm. d’òrgan notificat
vàlid per a EPI.
En  l’etiqueta  no  consten  les  dades
completes.
S’indica que és d’un sol ús, i no consten
els termes correctes (NR).
Instruccions sobre col·locació mitjançant
símbols,  sense  el  significat  ni  la  resta
d’instruccions obligatòries.
No s’indica la classe de protecció.

17.

Marca: WYK
Fabricant: GUANGZHOU HASEN 
SENAR-WOVEN CLOTH INDUSTRY 
Co.,Ltd.
Nom: Mascareta
Tipus: KN95
Model: FFP2 NR
Lot: 
Codi de barres: 8436589537675

República 
Popular 
de la Xina

Bossa  de  plàstic
transparent.

CA - 
Madrid

Direcció  General  de
Comerç,  Artesania  i
Consum  de  la  Generalitat
Valenciana. 

Xarxa  Alertes
Nacionals.  Alerta  núm.
INF-16/2020 de
28/05/2020

No figura cap referència al Reglament (UE)
2016/425, ni nom, adreça ni núm. d’ON.
Consta el  marcatge CE seguit de  4 xifres
(1282)  que  no  corresponen  a  un
organisme notificat vàlid per a EPI.
Certificat  no  emés  per  un  organisme
notificat europeu.
En  l’etiquetatge  s’indica  que  “protegeix
contra  partícules  nocives  com  ara virus,
bacteris…”,  cosa  que  podria  causar
confusió sobre la vertadera naturalesa del
producte.
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