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MÁSCARA MÉDIA RESPIRATÓRIA

PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA

UMA DAS MAIS LIGEIRAS E E QU ILIBRADAS EM TRÊS DIFERENTES TAMANHOS
PEQUENA: MEDIANA: GRANDE:

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

REFLETIVIDADE CR2:

Coloque o respirador sobre a boca e o nariz, em seguida
retire o arnês sobre a coroa da cabeça
Agarre as correias inferiores com ambas as mãos, coloque-as
na parte posterior do pescoço e junte-as

As fitas refletantes criam uma
maior visibilidade em ambientes
de pouca luz para maior
segurança

Ajuste as correias superiores primeiro puxando dos
extremos para conseguir um ajuste cómodo e seguro
Aperte as correias inferiores com os ajustes dianteiros ou
traseiros (A tensão da correia pode diminuir-se empurrando o
lado posterior das fivelas)
Realize uma prova de ajuste da pressão positiva e / ou negativa

GUIA DO TAMANHO:

Use esta guia de tamanho da cara para
determinar se é um pequeno, mediano
ou grande para criar uma óptima
selagem da cara

SIZES
MÁSCARA:

Elastomero termoplástico
Acolchoado para um maior conforto
durante o uso prolongado, e moldes da
forma da cara para uma excelente selagem

VÁLVULA TYPHOON:

Pequeno 8-810

Mediano 8-820

Válvula de diafragma feita de
policarbonato e silicone.

Grande 8-830

LIMPEZA E MANUTENÇÃO
Recomenda-se a limpeza depois de cada uso. Retire os filtros
Limpe a peça facial (excluindo os filtros) com um pano
humedecido com uma solução detergente suave e deixe que
seque ao ar livre numa atmosfera não contida.
Se se reutiliza o cartucho do filtro, não o retire do respirador,
se não limpe-o com um pano e água tibia com sabonete e
seque-o com um pano limpo.
Os componentes do respirador, especialmente a válvula de
exalação e o assento, deven inspeccionar-se antes de cada uso.
Um respirador com qualquer componente danificado ou
deteriorado deve ser desmantelado.
O respirador limpo deve armazenar-se longe de áreas
contaminadas quando não esteja a ser utilizado.

CONFORMIDADE
A média máscara ajusta-se ao EN140
Certificado de exame de tipo CE Número 676977

AVISO: as informações apresentadas dentro desta especificação técnica estavam corretas na data de emissão. As informações podem estar sujeitas a
alterações sem aviso prévio como parte da melhoria e desenvolvimento contínuo do produto. Para confirmar qualquer parte específica da informação
atual mostrada por favor envie e-mail technical@jspsafety.com
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MÉDIA MÁSCARA RESPIRATÓRIA

PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA

UMA DAS MAIS LIGEIRAS E EQUILIBRADAS EM TRÊS DIFERENTES TAMANHOS
PEQUENA: MEDIANA: GRANDE

DIMENSÕES DA EMBALAGEM
Quantidade: 1
Peso: 193g (Aprox.)

INFORMAÇÃO DOS FILTROS
ALTURA:

DESCRIÇÃO

FILTRO

COR

Filtro de vapor orgânico,
capacidade 1

A1

80

Filtro de vapor orgânico,
capacidade 2

A2

80

Capacidade do filtro
de vapor orgânico 2 e
eficiência do filtro de
particulas 3 cartucho

A2P3

80

Capacidade do cartucho
orgânico e inorgânico 1

AB1

80

Capacidade do cartucho
de vapor de
combinação1

ABEK1

80

Eficácia do cartucho de
particulas 3

P3

80

QUANT.

125mm

LARGURA:

COMPRIMENTO:

110mm

195mm

LIMITAÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Estes respiradores não fornecem oxigénio. Não
utilize em atmosferas deficientes de oxigénio.
Não usar para a proteção respiratória contra contaminantes
atmosféricos que contenham propriedades de advertência
deficientes, são desconhecidos ou imediatamente perigosos
para a vida e a saúde ou contra substâncias químicas que
geram altos níveis de reação com os filtros químicos.

DIMENSÕES DO RESPIRADOR

Não modifique nem altere este dispositivo.

Peso sem filtros: 82g (Aprox.)

O respirador montado pode não proporcionar uma
selagem facial satisfatória com certas características
fisicas (como barbas ou patilhas laterais grandes) que
provoquem fugas entre a peça facial e a cara; a parte
inferior assume todos os riscos de lesões corporais que
possam resultar possíveis.

Peso com filtros: 110-360g (Aprox.)

CARACTERÍSTICAS DA CARA

Não utilizar com concentrações de contaminantes
desconhecidos.

A proteção respiratória só é efectiva se está
seleccionada correctamente, ajustada e levada
durante todo o tempo quando o portador está
exposto aos contaminantes respiratórios

Usar estritamente de acordo com a peça facial e o
folheto de instruções do filtro.

AVISO: as informações apresentadas dentro desta especificação técnica estavam corretas na data de emissão. As informações podem estar sujeitas a
alterações sem aviso prévio como parte da melhoria e desenvolvimento contínuo do produto. Para confirmar qualquer parte específica da informação
atual mostrada por favor envie e-mail technical@jspsafety.com
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