Ficha de Pedido de Ensaios
para Materiais de Máscaras para Uso Social
CWA 17553:2020 + DNP TS 4575:2020 + OUTROS

Empresa:

NIF:

Morada:
Pessoa a contactar:

Telefone:

Email:
Idioma em que pretende o relatório de ensaios:

Português

Inglês

1. Descrição do material para Máscaras sociais
Referência do material:
2. Ensaios a realizar
x
Respirabilidade - EN 14683:2019+AC:2019 Anexo C *
x
Eficiência da filtração – CWA 17553:2020 Anexo D *
Carga microbiana (Bioburden) – EN ISO 11737-1:2018 (opcional)
(1)

x

(1)

x
x

(1)

Tratamento prévio – lavagem doméstica EN ISO 6330:2012 *;
programa de lavagem/secagem – 6N Suspensão
Respirabilidade após lavagem - EN 14683:2019+AC:2019 Anexo C *
Eficiência da filtração após lavagem – CWA 17553:2020 Anexo D *
Emissão de relatório de ensaios (caso não pretenda avaliação de
conformidade)

40 €
40 €
Ensaio a subcontratar a
laboratório acreditado
Preço sob consulta
10 € 1ºciclo
4,5 € restantes ciclos
40 €
40 €
12 €

(1)
Obrigatório para materiais reutilizáveis.
* Ensaios acreditados.

Assinalar o Nº de
lavagens
Assinalar com um
X os ciclos de
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Nota: Nos ciclos de inspeção são efetuados todos os ensaios de caraterização do artigo, deve por isso multiplicar o preço
pelo nº total de ciclos de inspeção assinalados mais 1 (original). Ao final de cada ciclo de inspeção é retirada uma
amostra e só serão realizados ensaios nos ciclos intermédio se o final estiver não conforme.

3. Amostras necessários
➢ 0,5 metros de material para testar original
➢ 0,5 metros de material por cada ciclo de inspeção
➢ 0,5 metros de material embalado e fechado se selecionar o ensaio de bioburden
Nota: Os materiais devem ser entregues no estado em que vão ser vendidos e no acaso de materiais multicamadas
unidos de forma resistente as lavagens.

4. Prazo de entrega previsto
3 semanas para efetuar original e após 5 ciclos de lavagem, este prazo é acrescido de 3 dias úteis por cada
5 ciclos de lavagem.
Observações:
Se no seu pedido inclui a avaliação da conformidade deve ler o documento “Política de regras de decisão
na avaliação da conformidade dos Laboratórios CITEVE” publicada em www.citeve.pt e, caso não concorde,
deve colocar no campo “Observações” deste documento qual a regra de decisão a ser usada no seu pedido.
Data:

__________

Assinatura:

________________
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