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Protecção Respiratória
Método dos 4 Passos
1. Identificação de Riscos
2. Compreensão dos Efeitos dos Contaminantes à Saúde
3. Seleção do E.P.I. apropriado
4. Uso Correto do E.P.I.
Como higienizar e limpar o seu respirador:
• Antes de limpar e higienizar, remova quando necessário: filtros
mecânicos e químicos e, o diafragma de voz, membrana das vâlvulas.
(Se preciso substituir filtros.)
• Lave as partes com sabão neutro e água à vontade. Use uma escova
para remover a sujeira.
• Verifique as peças e troque aquelas que apresentam defeitos.
• Monte as partes no respirador e recologue os filtros.
• Guarde o equipamento envolvido em saco plástico dentro do armário
individual ou em local próprio para a guarda de EPI’s, de preferência
arejado e limpo.
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CÓDIGO: 3M 6800
•
•
•

Quantidade Caixa: 4
Fornecido em unidades unicas
Válvula Cool Flow® abre com facilidade diminuindo
sensivelmente o calor e a humidade da parte interna do respirador
• Aumenta a sensação de conforto ao usuário
• Amplo campo visual, panorámico
• Produzido em elastômero sintético e silicone (área de vedação)
mais conforto e segurança
• Flexibilidade: peça facial totalmente ajustável
Classificação:
• ABNT NBR 13695:1996
• NBR 13696/2010
• NBR 13697/2010

MÁSCARA DE BAIXA MANUTENÇÃO (PEQUENO)
CÓDIGO: 3M 6100
•
•
•
•
•
•
•
•

Quantidade Caixa: 8
Fornecido em unidades unicas
O design de filtro duplo fornece uma resistência respiratória
inferior
Arnês de cabeça e fita para o pescoço de fácil ajuste
Material elastomérico leve para conforto durante longos períodos
de trabalho. O design de baixo perfil minimiza a interferência com
o campo de visão
Design de duplo filtro para uma distribuição uniforme do peso e
uma obstrução mínima do campo de visão
Sistema de ajuste com conetor do tipo baioneta para uma ampla
gama de filtros para protecção contra gases, vapores e partículas
Pode ser utilizado com os Sistemas de Ar Assistido 3M™ para
maior comodidade e flexibilidade

MÁSCARA DE BAIXA MANUTENÇÃO (MÉDIO)
CÓDIGO: 3M 6200
•
•
•
•
•
•
•
•

Quantidade Caixa: 8
Fornecido em unidades unicas
O design de filtro duplo fornece uma resistência respiratória
inferior
Arnês de cabeça e fita para o pescoço de fácil ajuste
Material elastomérico leve para conforto durante longos períodos
de trabalho. O design de baixo perfil minimiza a interferência com
o campo de visão
Design de duplo filtro para uma distribuição uniforme do peso e
uma obstrução mínima do campo de visão
Sistema de ajuste com conetor do tipo baioneta para uma ampla
gama de filtros para protecção contra gases, vapores e partículas
Pode ser utilizado com os Sistemas de Ar Assistido 3M™ para
maior comodidade e flexibilidade

MÁSCARA DE BAIXA MANUTENÇÃO (GRANDE)
CÓDIGO: 3M 6300
•
•
•
•
•
•
•
•

Quantidade Caixa: 8
Fornecido em unidades unicas
O design de filtro duplo fornece uma resistência respiratória
inferior
Arnês de cabeça e fita para o pescoço de fácil ajuste
Material elastomérico leve para conforto durante longos períodos
de trabalho. O design de baixo perfil minimiza a interferência com
o campo de visão
Design de duplo filtro para uma distribuição uniforme do peso e
uma obstrução mínima do campo de visão
Sistema de ajuste com conetor do tipo baioneta para uma ampla
gama de filtros para protecção contra gases, vapores e partículas
Pode ser utilizado com os Sistemas de Ar Assistido 3M™ para
maior comodidade e flexibilidade
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MÁSCARA FACIAL COMPLETA DE BAIXA MANUTENÇÃO (MÉDIO)
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FILTRO DE GÁS ÁCIDO DE PARTICULAÇÃO / HIDROGÊNIO
CÓDIGO: 3M 2076
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Classe 1 para Fluoreto de Hidrogênio (HF)
Classe: P2 SL
Sua compatibilidade de baioneta permite utilização com
muitas peças faciais e semifaciais 3M™
O Filtro Combinado 2076HF protege contra poeiras, névoas,
fumos e fluoreto de hidrogênio, além de aliviar odores  
incômodos provenientes de gases ácidos em concentrações  
até o nível de ação (metade do limite de exposição)
É classificado como classe 1 para Fluoreto de Hidrogênio
(HF), e como P2 SL
Filtro combinado: filtro mecânico classe P2, com as mesmas
aplicações do filtro 2071 e filtro químico para uso até 30 ppm
(IPVS) contra fluoreto de hidrogênio e gases ácidos até o
limite de tolerância

FILTRO DE PARTICULAR (SUBSTITUI 2091)
CÓDIGO: 3M 2135
•
•
•

Protecção P3 contra níveis altos de partículas de pó fino e
vapores de óleo ou água
Utilizar com máscaras reutilizáveis 3M das séries 6000, 6500 e
7000
• Testado e aprovado em conformidade com as normas europeias Marcação CE 0086 (EN 143:2000 P3 R)
• Sem componentes em látex de borracha natural
• Conteúdo da embalagem: 1 par de filtros
• Compatível com a Protecção Ocular e Auditiva 3M
Instruções de Utilização:
• A utilização incorreta pode causar lesões e doenças graves ou
que apresentem risco de vida

FILTRO DE PARTICULAR - P3
CÓDIGO: 3M 2138
•

Os filtros de partículas 2138 protegem contra partículas sólidas e
de líquidos P3R
• Protecção adicional contra gases orgânicos e ácidos, vapores sob
limite bem como ozono até 10 x TLV
• Adicionalmente contra vapores orgânicos e gases ácidos
Utilização:
• Farmacêutica, Produtos Químicos em Pó, Construção, Exploração
de Pedreiras e Cerâmica, Materiais Refratários, Fundições,
Agricultura, Carpintaria e Indústria Alimentar

P100 DISK FILTER
CÓDIGO: 3M 2091
•
•
•
•
•
•
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O Filtro para Particulados 2091 é um filtro mecânico de alta
eficiência para protecção respiratória
Classe: P3 SL
Indicado para poerias, névoas, fumos, radionuclídeos e particulados altamente tóxicos
A baioneta permite utilização com muitas peças faciais e
semifaciais 3M™
Disponível em 100 unidades (HB004211460)
Para uso contra aerossóis sólidos e líquidos oleosos e nãooleosos

CÓDIGO: 3M 5935
•
•
•
•
•
•

Filtro 3M 5935 - P3
Baixa resistência à respiração
Peso bem equilibrado na cara
EN 143
A sua forma trapezoidal, única, proporciona um excelente campo
de visão
Útilizados com todas as peças faciais tanto de meia máscara
como de máscara panorâmica das Séries 3M 6000 e 7000

FILTRO K1
CÓDIGO: 3M 6054
•
•
•
•
•
•
•
•

FILTRO 3M 6054 K1
Filtro de protecção 3M 6054 tipo K Classe I para Amoníaco e
seus derivados
Baixa resistência à respiração
Peso bem equilibrado na cara
A sua forma trapezoidal, única, proporciona um excelente campo
de visão
O seu sistema de conexão 3M tipo baioneta garante um ajuste
seguro e efectivo
Os filtros 3M Série 6000 podem utilizar-se em combinação com
os filtros de partículas 3M
Com filtros de Classe 1: até 10 x TLV ou 1000 ppm

FILTRO ABE1
CÓDIGO: 3M 6057
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Filtro de protecção 3M 6057 tipo ABE Classe I para vapores
orgânicos (ponto de ebulição superior a 65°C), inorgânicos e
ácidos
Baixa resistência à respiração
A sua forma trapezoidal, única, proporciona um excelente
campo de visão
O seu sistema de conexão 3M tipo baioneta garante um
ajuste seguro e efectivo
Filtro de baioneta para máscaras 3M ABE1
Gases e vapores orgânicos
Gases e vapores inorgânicos
Gases e vapores ácidos

FILTRO ABEK1
CÓDIGO: 3M 6059
•
•
•
•
•

Filtro de baioneta para máscaras 3M ABEK1
Gases e vapores orgânicos
Gases e vapores inorgânicos
Gases e vapores ácidos
Amoníaco e derivados de amónia
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LENÇOS RESPIRADORES
CÓDIGO: 3M 504
•
•
•
•
•
•

Lenços para higienização de respiradores
Sem álcool
Limpa higienicamente os respiradores e outros artigos de
protecçao pessoal
Embalagem: 5 caixas
Embalagem contem: 500 unidades
1 Caixa de 100 unidades - (fornecimento minimo)

CORREIA DE CABEÇA PARA MÁSCARA
CÓDIGO: 3M 6281B
•
•
•

O Tirante Fixo 6281 é uma peça de reposição para os Respiradores 3M™ Série 6200
São tirantes elásticos que fixam o respirador à cabeça do usuário,
proporcionando vedação adequada e confortável ao trabalhador
Com fácil instalação e substituição

LENTES PARA ROSTO COMPLETO
CÓDIGO: 3M 6885
•
•
•
•
•
•

Lentes de rosto completo
A lente Protetor 6885 deve ser utilizado com os Respiradores
3M™ Série 6800
Ele protege o visor dos respiradores contra arranhões e poeira
Protege o seu equipamento de protecção respiratória
Garante maior durabilidade e os melhores resultados nas
operações
Disponível na cor transparente

VÁLVULA DE EXALAÇÃO
CÓDIGO: 3M 6889
•
•
•
•
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A Válvula de Exalação 6889 é uma peça de reposição
Desenhada para ser utilizada com os Respiradores 3M™ Série
6200 (vendidos separadamente)
Acessórios e Peças de Reposição
Quantidade por caixa 10

CÓDIGO: 3M 6893
•
•
•

Válvula de Inalação 6893 para Respiradores 3M™
Peça de reposição para os sistemas respiratórios, ela mantém a
performance original das peças faciais
Acessórios e Peças de Reposição

COPA DO NARIZ
CÓDIGO: 3M 6894
•
•
•

Copa Nasal 6894 para Respiradores 3M™ Série 6800
Mantém os padrões originais de desempenho da peça facial
Os respiradores podem ser utilizados com filtros químicos,
mecânicos ou combinados

JUNTA DE INALAÇÃO
CÓDIGO: 3M 6895
•
•
•

O Anel de Vedação 6895 é uma peça de reposição para os
Respiradores 3M™
Reduz os custos de manutenção do sistema, permitindo o uso
prolongado dos respiradores e seus acessórios
Pode estender a vida útil dos equipamentos de protecção
respiratória

JUNTA ADAPTADOR CENTRAL
CÓDIGO: 3M 6896
•
•

Junta do adaptador central 3M ™, 6896
A junta do adaptador central é uma peça de reposição rápida e
fácil de colocar e foi especialmente projetada para uso com as
máscaras faciais reutilizáveis da série 3M ™
• Mantém o nível certo de protecção e conforto
• Colocação rápida e fácil
• Aumente a vida útil do seu equipamento
• Substitui as juntas do adaptador gastas ou danificadas
Utilização:
• Manufatura Geral , Indústria Pesada
• Marinha , Mineração , Petróleo e Gás
• Indústria Farmacêutica e Transporte
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ARNES DE MÁSCRA TIRANTE
CÓDIGO: 3M 6897
•
•
•

Tirante de sustentação da peça facial com 4 pontos de fixação
Confeccionado em material plástico com fivelas metálicas para
fixação no encaixe da peça facial
Para ser utilizado com a peça facial da série 6800 da 3M

LENTES PARA MÁSCARA FACIAL COMPLETA
CÓDIGO: 3M 6898
•

É uma lente de policarbonato que oferece amplo campo visual
para facilitar o dia a dia do trabalhador
Mantém os padrões originais de desempenho da peça facial
Pode estender a vida útil dos equipamentos de protecção
respiratória

•
•

MOLDURA PARA MÁSCARA FACIAL
CÓDIGO: 3M 6899
•
•
•

A Moldura para visor 6899 é uma peça de reposição para os
Respiradores 3M™ Série 6800
Usado para fixar a Lente 6898 (vendida separadamente) na
peça facial
Pode estender a vida útil dos equipamentos de protecção
respiratória

FILTRO RETENTOR
CÓDIGO: 3M 501
•
•
•
•
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O Retentor para Filtros 501 permite o uso combinado de filtros
químicos e mecânicos permite o uso combinado de filtros
químicos e mecânicos
É usado para fixar os filtros para particulados 5N11 ou 5935
sobre os cartuchos químicos 3M Série 6000
Ou também os mesmos filtros em conjunto com o assento 603
Disponível em 10 unidades ou 100 unidades, na cor branca
translúcida

CÓDIGO: 3M 8810
•
•

Máscara Descartável 3M 8810 sem Válvula - FFP2
A série clássica de mascaras fornece uma protecção respiratória
leve, confortável e eficaz contra o pó e poeiras
• EN 149:2001
• O design de duas bandas, a espuma nasal e o clip nasal
asseguram uma utilização confortável numa gama variada de
tamanhos de rosto
• Máscara tipo concha 8810 3M™
• Máscara de partículas
Classificação:
• EN 149:2001 FFP2
• Protecção: Pó/poeira
• Nível de utilização máximo: Até 12 x TLV

MASCARA FFP2S - VÁLVULA
CÓDIGO: 3M 8822
•
•

Máscara de Partículas 3M 8822 com Válvula - FFP2
A mascaras fornece uma protecção respiratória leve, confortável e
eficaz contra o pó e poeiras
• O design de duas bandas, a espuma nasal e o clip nasal
asseguram uma utilização confortável numa gama variada de
tamanhos de rosto
• A concha anti-deformação proporciona uma protecção durável e
confortável, particularmente em condições quentes e húmidas
• Máscara para Partículas em Forma de Concha 8822 3M™
Classificação:
• EN 149:2001 FFP2
• Protecção: Pó/poeira
• Nível de utilização máximo: Até 12 x TLV

MASCARA FFP3 - VÁLVULA
CÓDIGO: 3M 8835
•
•
•
•
•
•

As Máscaras Auto-filtrantes 3M™ 8835 proporcionam uma
protecção respiratória eficaz para um uso em indústrias
A superfície interna do anel de vedação melhora o ajuste e
oferece um maior conforto
A peça facial, robusta e em forma de concha, proporciona uma
capacidade de uso para segurança
O elástico é ajustáveis em 4 pontos, proporcionam um maior
conforto  do rosto, crânio e pescoço
A válvula é colorida para uma identificação fácil do nível de
protecção:  vermelho para FFP3
A válvula de exalação 3M™ Cool Flow™  oferece um conforto em
ambientes quentes e húmidos

MASCARA FFP2 (N95) - VÁLVULA
CÓDIGO: 3M 9925
•
•
•
•
•

A máscara 3M 9925 da 3M oferece protecção respiratória
leve, eficaz, confortável e higiénica contra pós, névoas e fumos
metálicos
A sua forma moldada melhora o conforto do utilizador e permite
uma boa colocação abrangendo vários tipos de tamanhos de
rosto
Válvula de exalação reduz a acumulação de humidade
Os elásticos com quatro pontos de ajuste e o clipe nasal ajustável
e adequado
Protecção contra o ozono e fumos metálicos, bem como odores
incómodos
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MASCARA DE PARTICULAS FFP1
CÓDIGO: 3M 9914
•
•
•
•
•
•
•
•

Desenhadas para eliminar os maus estares provocados pelos
níveis baixos de gases vapores em algumas operações juntamente com contaminantes em forma de partículas
Previnem a irritação
Com carvão activo para gases ácidos
Eliminam níveis baixos de gases e vapores específicos
Fiáveis, cómodas e leves
Resistência a productos de limpeza
Resistência a lama
Resistência respiratoria

MASCARA FFP1
CÓDIGO: 3M 9915
•
•
•
•
•
•

A camada de carbono proporciona uma protecção contra níveis
incómodos de determinados gases/vapores (abaixo do TLV)
Forma convexa tradicional, com um clip nasal e duas fitas de
ajuste
Concha interior robusta e resistente a quedas
Proporcionam uma protecção eficaz e segura contra partículas
finas
Filtro 3M™ Advanced Electret proporciona uma filtração eficaz
com baixa resistência à respiração para um desempenho
consistente de alta qualidade
Válvula de exalação 3M™ Cool Flow™ oferece um maior conforto
em ambientes quentes e húmidos e/ou onde a tarefa laboral é
mais árdua e física

MASCARA N95
CÓDIGO: 3M 1860
•
•
•
•
•
•
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Este respirador de partículas de cuidados de saúde e máscara
cirúrgica ajuda a fornecer protecção respiratória contra determinadas partículas biológicas transportadas pelo ar
É descartável e resistente a salpicos e salpicos de sangue e
outros materiais infecciosos
NIOSH Aprovado: N95
Aprovado pela FDA para uso como máscara cirúrgica
Ajuda a proteger contra determinadas partículas biológicas em
suspensão no ar
Resistente a fluidos e descartável

CÓDIGO: SINGLE DH101
•

Máscara em PVC macio com molde facial profundo para um
ajuste confortável com um excelente selo
• Duplo elástico largo ligado com um conector giratório de pino,
ajustável e com um alternador de libertação rápida
• Máscara de exalação eficiente
• Para utilização com sistema de cartucho de filtro unifiltro
• Embalagem: 40 máscaras por caixa
Classificação:
• EN140:1998
• NRCS AZ2011/43

FILTROS UNIFIT
•

DHCS A1 Organic

Estes filtros de gás, vapor e poeira são concebidos para se
adaptarem ao Gama DroAir de Máscaras Midi

DHCS B1 Inorganic

DHCS P2PF PRE-FILTER
•

DHCS K1 Ammonia

DHCS P2 Particle

A gama de filtros de gás e de partículas é codificada por
cores Normas EN141, EN143 e EN14387

ADVERTÊNCIA! OS FILTROS SIMPLES NÃO DEVEM SER
UTILIZADOS COM MÁSCARAS DUPLAS E OS FILTROS DUPLOS
NÃO DEVEM SER UTILIZADOS COM MÁSCARAS SIMPLES

MEIA - MÁSCARA DROAIR TWIN MID
CÓDIGO: SINGLE DH202
•

TP|R (Borracha Termoplástica) macia com um molde facial
profundo para um ajuste com um excelente selo
• Duplo elástico largo ligado com um conector giratório de pino,
ajustável e com um alternador de libertação rápida
• Máscara de exalação eficiente
• Para utilização com o Sistema de Cartucho de Filtro Duplo
Uniforme DHCT
• Embalagem 40 máscaras por caixa de cartão
Classificação:
• EN140:1998
• NRCS AZ2011/43

FILTROS UNIFIT DHCS

DHCT A1

DHCT A2

DHCT K1

DHCT ABEK1

DHCT B1

DHCT E1

DHCT P2

DHCT P3

NRCS AZ2001/42

NRCS AZ2001/54

NRCS AZ2001/47

NRCS AZ2001/53

NRCS AZ2001/50

NRCS AZ2001/68
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NRCS AZ2001/56

NRCS AZ2001/48
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MASCARA FFP2 (NRCS AZ2004/18)
CÓDIGO: D-1020
•
•
•
•
•
•

Máscara respiratória ultra leve
Sem látex, sem silicone, sem PVC
Sem restrições quanto a aplicações e alergias
Alças elásticas duplas resistentes e ultra flexíveis, fixadas no
exterior da área de filtragem para evitar qualquer risco
Suporte do nariz pré-formado e colorido, para ajustar perfeitamente a máscara e identificar instantaneamente o seu nível de
protecção
BFE & VFE (Eficiência de Filtração de Bactérias e Virus: Bacteria
& Virus Filtration Efficiency)- comprovada*, oferece uma
importante protecção contra bactérias e virus

MASCARA FFP2 VÁLVULA (NRCS AZ2004/17)
CÓDIGO: D-1021
•
•
•
•
•
•

Baixa resistência respiratória para maior conforto do utilizador
Pesadas, montadas por abas, alças de cabeça
Clip ajustável de plástico colorido com código de cores para nariz
Nariz de espuma macia para conforto e ajuste personalizado
A válvula de exalação reduz a acumulação de ar quente e
proporciona respiração fácil em ambiente quente e húmido
Embalado: 12 máscaras por caixa (240 por caixa)

MASCARA FFP3 VÁLVULA (NRCS AZ2004/15)
CÓDIGO: D-1231
•
•
•
•
•
•

Baixa resistência respiratória para maior conforto do utilizador
Tiras de cabeça totalmente ajustáveis
Clip ajustável de plástico colorido com código de cores para nariz
Selo facial de contorno para desempenho e conforto
A válvula de exalação reduz a acumulação de ar quente e
proporciona respiração fácil em ambiente quente e húmido
Embalado: 5 máscaras por caixa (100 por caixa)

MASCARA FFP2 VÁLVULA
CÓDIGO: D-1121 ACTIVE CARBON
•
•
•
•
•
•
•
•
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Baixa resistência respiratória para maior conforto do utilizador
Clip ajustável de plástico colorido com código de cores para nariz
Nariz de espuma macia para conforto e ajuste personalizado
Válvula de exalação reduz a acumulação de ar quente
Válvula de exalação proporciona respiração fácil em quente e
húmido ambientes
Pré-filtro activo de carbono para vapores orgânicos incómodos e
fumos de soldadura
Correia de cabeça elástica
Embalado: 12 máscaras por caixa (240 por caixa)

CÓDIGO: D-3231 FLAT FOLD
•
•
•
•

Baixa resistência respiratória para maior conforto do utilizador
Alças elásticas ajustaveis
Suporte do nariz
Válvula de exalação reduz a acumulação de ar quente e proporciona fácil
• respirando em ambientes quentes e húmidos
• Adequado para utilização contra aerossóis sólidos e líquidos
• Dolomite testada para resistência ao entupimento
Classificação:
• NRCS 8072/0169
• Em conformidade com EN:149:2001 +A1:2009 FFP2 NR
• Embalado: 12 máscaras por caixa (240 por caixa)

MASCARA FFP3
CÓDIGO: D-3021 VALVED
•
•
•
•
•
•
•
•

Baixa resistência respiratória para maior conforto do utilizador
Alças elásticas ajustaveis
Suporte do nariz
Espuma macia para conforto e ajuste personalizado no nariz
Adequado para utilização contra aerossóis sólidos e líquidos
Dolomite testada para resistência ao entupimento
Válvula de exalação reduz a acumulação de ar quente
A válvula de exalação proporciona uma respiração fácil em
quente e ambientes húmidos
Classificação:
• NRCS 8072/0168
• Em conformidade com EN:149:2001 +A1:2009 FFP2 NR
• Dolomite testada segundo o teste BSI 255/7633484

MASCARA DOBRA PLANA DRO-MED N95
CÓDIGO: D-6150
•
•
•
•
•

Máscara médica
NIOSH Aprovado 84A-4047
Recomendado pela Organização Mundial de Saúde,
Departamento de Saúde, e a NICE
Quantidade: 400 por caixa

MASCARA DOBRA PLANA DRO-MED N95 - VÁLVULA
CÓDIGO: D-6151
•
•
•
•
•
•

Máscara médica
Válvula de exalação
NIOSH Aprovado 84A-4047
Recomendado pela Organização Mundial de Saúde,
Departamento de Saúde, e a NICE
Quantidade: 400 por caixa
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MÁSCARA DE EMERGÊNCIA DE FUGA
CÓDIGO: DCHEM
•
•
•

Um dispositivo de emergência de fuga de gás leve e retardante
Concebido para proteger de ambientes de trabalho tóxicos
O dispositivo pode ser colocado em segundos, fornecendo
protecção respiratória imediata
• Selo de Pescoço - protecção perfeita mesmo com:
• Encaixam sobre a maioria dos óculos de prescrição
• Cabelos faciais
• Neoprene (borracha sintética não alergénica)
• Tamanho único para todos
Clasificação:
• Aprovado pela CE, SANS & EN
• ABEK Protection - 500 ppm para 30 litros por minuto
• 99,5% Filtração de Partículas - P2
• Baixa Resistência Respiratória
• Tempo de colocação -<10 segundos

MASCARA FFP2
CÓDIGO: N-6502
•
•
•
•
•
•

Máscaras de Pó FFP2
EN149: 2001 & SABS Aprovada
Fita dupla elástica para a cabeça com peça moldável no nariz
Filtros >94% de partículas
Recomendado para trabalhadores de minas e plantas
Caixa de 20 unidades / Caixa 400 unidades

MASCARA FFP2 VÁLVULA
CÓDIGO: N-6053V
•
•
•
•
•
•
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Máscara de Pó com Válvula FFP2
EN149: 2001 & SABS Aprovada
Fita dupla elástica para a cabeça com peça moldável no nariz
Filtros >94% de partículas
Recomendado para trabalhadores de minas e plantas
Caixa de 10 unidades / Caixa 200 unidades

CÓDIGO: 5209-V
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Concha rígida
Forma mantida mesmo em húmido e pesado ambientes de
carregamento
Suporte do nariz
Espuma macia para conforto e ajuste personalizado no nariz
Ponteira nasal pré-formada e colorida para poupar tempo a
ajustar perfeitamente a máscara e identificar instantaneamente o
seu nível de protecção
Grande volume interno para comunicar e respirar facilmente
Válvula de exalação blindada com um desenho exclusivo para
melhor protecção e melhor conforto respiratório
Cintas elásticas, ultro flexível e resistente, agrafadas fora da área
de filtragem para evitar qualquer risco de fuga
Respirador leve (15 g) para reduzir a fadiga dos utilizadores
Sem látex, sem silicone, nem PVC
Sem restrições no que diz respeito à utilização, amigo do
ambiente

FFP3
CÓDIGO: 5321
•
•
•
•
•
•
•

Concha semi-rígida. Formato mainted mesmo em húmido e
pesado ambientes de carregamento
Mares ultra-suaves e hipoalergénicos WilltechTM de superfície
completa com propriedades de absorção para um conforto e
ajuste excepcionais
Grande volume interno para falar e respirar facilmente
Válvula de exalação protegida com um desenho exclusivo para
melhor protecção e melhor conforto respiratório
Cintas elásticas ajustáveis para encaixar fácil e eficientemente a
máscara
Respirador leve (26g) para reduzir a fadiga dos utilizadores
Indústrias mineiras

FFP1
CÓDIGO: AMX1
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Protege contra baixos níveis de partículas nascidas no ar
Protege contra materiais em concentrações de até 4x limite de
exposição profissional (OEL)
EN 149:2001 - FFP1 NR & SANS 50149:2003
Os principais testes de desempenho são Penetração do filtro
Total Vazamento Interno
Inflamabilidade
Resistência à Respiração & Desempenho
Produto Homologado
Embalado: 20 máscaras numa caixa (20 caixas por caixa)

143

PROTECÇAO RESPIRATÓRIA

FFP2

NOTAS
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