
MASCARAS  
DE TECIDO 

Soluções  
Corporativas



Frente ao cenário de crise global na 
saúde e economia, as máscaras de tecido 
serão mais que um item do vestuário. Seu 
uso, orientado pelo Ministério da Saúde ,  
é uma demonstração de respeito e 
responsabilidade. 

RETALHAR, COTTON MOVE e SOUZA E CAMBOS 
se uniram para oferecer uma solução a preço justo 
e capaz de atender às demandas de grande escala 
e curto prazo, aspectos fundamentais para a 
contenção da pandemia.

https://noticias.r7.com/saude/autoridades-de-saude-passam-a-recomendar-mascara-de-pano-03042020


_Quem somos

A Retalhar é uma Empresa B certificada que 
realiza a gestão responsável, inovadora e 
inclusiva de resíduos têxteis. 

A Cotton Move é uma empresa certificada GRS 
especializada em pesquisa e desenvolvimento 
de produtos reciclados e circulares na indústria 
têxtil.

Souza e Cambos é uma indústria certificada 
ABVTEX em responsabilidade social e há mais de 
30 anos no mercado produzindo fios, tecidos e 
confeccionados. 

https://sistemab.org/br/
https://certifications.controlunion.com/pt/certification-programs/certification-programs/grs-global-recycle-standard
https://www.sgsgroup.com.br/pt-br/news/2019/08/abvtex-certificado
https://www.sgsgroup.com.br/pt-br/news/2019/08/abvtex-certificado


_Nossa solução

Dupla camada em tela 
100% algodão BCI - 274 g/m² 

cor branca. 

Produto desenvolvido conforme recomendações do SENAI.

15,5 cm

10 cm 
(abertura 16 cm)

18 cm

https://drive.google.com/open?id=16bSnif43KFCo73iGsnzMb9jsIXwvR6pJ&authuser=jonas@retalhar.com.br&usp=drive_fs


Toque suave;
Conforto  
térmico;

Fonte 
renovável;

Retenção; Reutilizável. 

Benefícios dos materiais

_Nossa solução



Fornecedor 
certificado;

Feito no Brasil.Fibra natural;

Preço justo e 
acessível; 

_Nossa solução

Diferenciais



R$ 3,20 /un. * 
Pedido mínimo 1.000 un; 
(Frete incluso para entregas em São Paulo - SP) 

* Valor para pagamento à vista e sujeito a alteração sem aviso prévio.



Recomendações de uso

• O uso é individual, não compartilhado; 
• Lave as mãos (ou use álcool gel) e seque bem antes de 

colocar e tirar a máscara; 
• Coloque a máscara de forma a cobrir o nariz e o queixo; 
• Evite mexer para ajeitar a máscara. Se mexer, higienize 

as mãos antes e depois; 
•  Nunca toque no tecido da máscara, apenas no elástico; 
•  Se a máscara umedecer, troque imediatamente. A 

umidade reduz a capacidade filtrante do tecido; 
•  Lave com água quente e sabão após o uso; 
•  Só use a máscara quando estiver seca; 
•  Antes de descartar, lave mais uma vez. O vírus pode 

permanecer ativo nas máscaras por até 7 dias. Proteja o 
próximo! 

Fonte: Ministério da Saúde.



Recomendações de lavagem

•  Deixar a máscara de molho por 30 minutos em mistura 
de 500 ml de água potável com 10 ml de água sanitária; 

•  Lavar com água e sabão e enxaguar; 

•  Estender para secar, preferencialmente ao Sol; 

•  Passar com ferro quente e acondicionar em saco 
plástico fechado.  

•  Havendo sinais de deterioração, descarte a máscara. 
Não esqueça de lavar mais uma vez antes.

Fonte: Ministério da Saúde.



Para agilizar 
seu orçamento 
CLIQUE AQUI  

e preencha nosso formulário 
em 2 minutos 

+55 11.98889-3442 ( somente WhatsApp ) 

comercial@retalhar.com.br

CLIQUE AQUI  

https://forms.gle/zRvxAeaiQevjWpAv5
https://forms.gle/zRvxAeaiQevjWpAv5

