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  Características

Ref. Produto Marcação Nível máximo 
de uso Peso Válvula Carvão 

ativo

912463 Caixa de 20 un. FFP1 sem válvula FFP1 NR D <4 x VLE 9 g

912464 Caixa de 10 un. FFP1 com válvula FFP1 NR D <4 x VLE 14 g

912465 Caixa de 20 un. FFP2 sem válvula FFP2 NR D <12 x VLE 10 g

912466 Caixa de 10 un. FFP2 com válvula FFP2 NR D <12 x VLE 14,5 g

912468 Caixa de 10 un. FFP3 com válvula FFP3 NR D <50 x VLE 15 g

912469 Caixa de 10 un. FFP3 válvula e carvão FFP3 NR D <50 x VLE 19 g

Proteção respiratória: autofiltrantes
Descrição e composição:

Autofiltrante dobrável fabricada em polipropileno + poliéster: macia ao 
toque, leve, flexível e com altas prestações de respirabilidade. 

O inovador formato de dobra dupla permite um ajuste perfeito ao rosto do 
utilizador. Fixação com fita elástica dupla e clipe nasal interior moldável. 

A união das fitas à autofiltrante faz-se por soldadura.  Não contém látex nem 
celulose.

Dado que não tem peças que se possam soltar, oferece mais segurança e 
higiene e é perfeita para qualquer setor. 

Superam o teste de dolomita, assegurando altas prestações inclusivamente 
em ambientes com muito pó.

Apresentação em bolsa individual. Tamanho único.

Desenho de 
dobra dupla

Uniões soldadas: 
maior resistência 
ao desprendimento

Teste dolomita:
Alto nível de conforto

Autofiltrantes
SÉRIE 4P

FFP1 SEM VÁLVULA

FFP2 SEM VÁLVULA

FFP3 COM VÁLVULA

FFP1 COM VÁLVULA

FFP2 COM VÁLVULA

FFP3 COM VÁLVULA E CARVÃO ATIVO

látex

D
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Norma e certificação

Aplicações

Conservação
Armazenagem - Caducidade

Indicações
Uso - Modo de utilização

Apresentação

Código de barras

EN 149:2001+A1:2009

Oferece proteção contra partículas sólidas e líquidas. 
Nunca deve ser utilizada para filtrar gases ou vapores. Não usar em ambientes com um 
conteúdo de oxigénio inferior a 17% em volume, nem em ambientes explosivos. Pós e 
aerossóis inertes que não afectam as vias respiratórias.
USOS: Lixamento, desbaste, esmerilagem, perfurações. Construção. Alergénios/biológi-
cos: pólen. Agricultura, setor pecuário.

Armazenar o equipamento dentro da sua embalagem e em local fresco e ventilado, 
evitando a humidade, sujidade e o pó. 

Descartar a máscara após a sua utilização. Máscara para usar uma única vez. 
Descartar a máscara se oferecer muita resistência à inalação.

Embaladas individualmente num polibag. 
Unidade mínima de venda: 1 caixa de 10 unidades para as autofiltrantes com válvula 
e 1 caixa de 20 unidades para as autofiltrantes sem válvula. 
Embalagem de 12 caixas

Proteção respiratória: autofiltrantes

CÓD. BARRAS CÓD. BARRAS CAIXA
912463 8423173885533 28423173885537
912464 8423173885540 28423173885544
912465 8423173885557 28423173885551
912466 8423173885564 28423173885568
912468 8423173885588 28423173885582
912469 8423173885595 28423173885599


