
ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 

1. Προστατευτική μάσκα κινεζικής προέλευσης. 
 
Αναφορά RAPEX: Έκθεση 31, Αρ. Ειδοποίησης Α12/01094/20 
 
Το προϊόν φέρει σήμανση CE, αλλά δεν έχει πιστοποιηθεί ως προστατευτικός 
εξοπλισμός από Κοινοποιημένο Οργανισμό. Από τον οπτικό έλεγχο του προϊόντος 
προκύπτει ότι η σύνθεση, η δομή και το σχήμα του δεν είναι κατάλληλα. Κατά 
συνέπεια, υπερβολική ποσότητα σωματιδίων ή μικροοργανισμών μπορεί να 
περάσει από τη μάσκα αυξάνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης. Το προϊόν δεν 
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό για τα μέσα ατομικής προστασίας. 
 

  

  

 
 
 
 
 
 
 

2. Προστατευτική μάσκα κινεζικής προέλευσης. 
 
Αναφορά RAPEX: Έκθεση 31, Αρ. Ειδοποίησης Α12/01098/20 
Από τον οπτικό έλεγχο του προϊόντος προκύπτει ότι η σύνθεση, η δομή και το 
σχήμα του δεν είναι κατάλληλα. Κατά συνέπεια, υπερβολική ποσότητα σωματιδίων 
ή μικροοργανισμών μπορεί να περάσει από τη μάσκα αυξάνοντας τον κίνδυνο 



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

 
  

 
3. Προστατευτική μάσκα κινεζικής προέλευσης. 

 
Αναφορά RAPEX: Έκθεση 31, Αρ. Ειδοποίησης Α12/01099/20 
 
Το προϊόν φέρει σήμανση CE, αλλά δεν έχει πιστοποιηθεί ως προστατευτικός 
εξοπλισμός από Κοινοποιημένο Οργανισμό. Από τον οπτικό έλεγχο του προϊόντος 
προκύπτει ότι η σύνθεση, η δομή και το σχήμα του δεν είναι κατάλληλα. Κατά 
συνέπεια, υπερβολική ποσότητα σωματιδίων ή μικροοργανισμών μπορεί να 
περάσει από τη μάσκα αυξάνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης. Το προϊόν δεν 
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό για τα μέσα ατομικής προστασίας. 
 

  

 

 

4. Προστατευτική μάσκα κινεζικής προέλευσης. 
 
Αναφορά RAPEX: Έκθεση 31, Αρ. Ειδοποίησης Α12/01101/20 
 
Το προϊόν φέρει σήμανση CE, αλλά δεν έχει πιστοποιηθεί ως προστατευτικός 
εξοπλισμός από Κοινοποιημένο Οργανισμό. Από τον οπτικό έλεγχο του προϊόντος 
προκύπτει ότι η σύνθεση, η δομή και το σχήμα του δεν είναι κατάλληλα. Κατά 
συνέπεια, υπερβολική ποσότητα σωματιδίων ή μικροοργανισμών μπορεί να 
περάσει από τη μάσκα αυξάνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης. Το προϊόν δεν 
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό για τα μέσα ατομικής προστασίας. 
 



 
 

 

 
5. Προστατευτική μάσκα κινεζικής προέλευσης. 

 
Αναφορά RAPEX: Έκθεση 31, Αρ. Ειδοποίησης Α12/01102/20 
 
Το προϊόν φέρει σήμανση CE, αλλά δεν έχει πιστοποιηθεί ως προστατευτικός 
εξοπλισμός από Κοινοποιημένο Οργανισμό. Από τον οπτικό έλεγχο του προϊόντος 
προκύπτει ότι η σύνθεση, η δομή και το σχήμα του δεν είναι κατάλληλα. Κατά 
συνέπεια, υπερβολική ποσότητα σωματιδίων ή μικροοργανισμών μπορεί να 
περάσει από τη μάσκα αυξάνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης. Το προϊόν δεν 
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό για τα μέσα ατομικής προστασίας. 
 

 

 

 

 
6. Προστατευτική μάσκα κινεζικής προέλευσης. 

 
Αναφορά RAPEX: Έκθεση 31, Αρ. Ειδοποίησης Α12/01108/20 
 
Από τον οπτικό έλεγχο του προϊόντος προκύπτει ότι η σύνθεση, η δομή και το 
σχήμα του δεν είναι κατάλληλα. Κατά συνέπεια, υπερβολική ποσότητα σωματιδίων 
ή μικροοργανισμών μπορεί να περάσει από τη μάσκα αυξάνοντας τον κίνδυνο 
μόλυνσης. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό για τα μέσα ατομικής 
προστασίας. 
 



 

 

 

 
7. Προστατευτική μάσκα κινεζικής προέλευσης. 

 
Αναφορά RAPEX: Έκθεση 31, Αρ. Ειδοποίησης Α12/01109/20 
 
Από τον οπτικό έλεγχο του προϊόντος προκύπτει ότι η σύνθεση, η δομή και το 
σχήμα του δεν είναι κατάλληλα. Κατά συνέπεια, υπερβολική ποσότητα σωματιδίων 
ή μικροοργανισμών μπορεί να περάσει από τη μάσκα αυξάνοντας τον κίνδυνο 
μόλυνσης. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό για τα μέσα ατομικής 
προστασίας. 
 

   

 
8. Προστατευτική μάσκα κινεζικής προέλευσης. 

 
Αναφορά RAPEX: Έκθεση 31, Αρ. Ειδοποίησης Α12/01115/20 
 
Από τον οπτικό έλεγχο του προϊόντος προκύπτει ότι η σύνθεση, η δομή και το 
σχήμα του δεν είναι κατάλληλα. Κατά συνέπεια, υπερβολική ποσότητα σωματιδίων 
ή μικροοργανισμών μπορεί να περάσει από τη μάσκα αυξάνοντας τον κίνδυνο 
μόλυνσης. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό για τα μέσα ατομικής 
προστασίας. 
 



 

 

 

 
 
 

9. Προστατευτική μάσκα κινεζικής προέλευσης. 
 
Αναφορά RAPEX: Έκθεση 31, Αρ. Ειδοποίησης Α12/01116/20 
 
Το προϊόν φέρει σήμανση CE, αλλά δεν έχει πιστοποιηθεί ως προστατευτικός 
εξοπλισμός από Κοινοποιημένο Οργανισμό. Από τον οπτικό έλεγχο του προϊόντος 
προκύπτει ότι η σύνθεση, η δομή και το σχήμα του δεν είναι κατάλληλα. Κατά 
συνέπεια, υπερβολική ποσότητα σωματιδίων ή μικροοργανισμών μπορεί να 
περάσει από τη μάσκα αυξάνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης. Το προϊόν δεν 
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό για τα μέσα ατομικής προστασίας. 
 

 

 

 
 


