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• Visor em policarbonato anti-risco, antiembaçante e anti-ácidos;

• Tamanho: Único

2. Descrição

• CA: 35.423

4. Embalagem

Tamanho

U

5. Instruções e limitações de uso

Realizar os ajustes diários e sempre que o respirador for retirado da face, conforme as informações do Programa de Proteção Respiratória (PPR) da 

Fundação Jorge Duprat Figueiredo (FUNDACENTRO). Verificar as instruções detalhadas no informativo contido no interior da embalagem do 

produto.

6. Instruções para uso

7. Instruções de ajuste

1) Procedimento de verificação:

 Controlar o respirador por possíveis sinais de danos. Se isso acontecer, contatar imediatamente o seu fornecedor.

Assim que retirar o respirador de sua caixa examinar cuidadosamente a máscara, verificar se não há danos, rasgos ou sinais de sujeira; verificar se 

existe qualquer deformação da condição de vedação facial, se está intacto e se não está rígido;

Controlar se a válvula de exalação e a válvula de inalação não estão deformadas, quebradas ou rasgadas;                                                               As 

válvulas devem estar limpas, não deformadas e livres para se moverem;

Controlar as condições e limpeza do visor;

Assegurar a condição e elasticidade dos tirantes da cabeça e que todas as tiras sejam totalmente estendidas;

9) A vedação correta pode ser prejudicada uso em alguns casos (barba ou costeletas longas ou cicatrizes) que impeçam a perfeita aderência do 

respirador ao rosto.

• Visor: Policarbonato

3) Não usar em ambientes com quantidade insuficiente de oxigênio (< 18%). Não utilizar em situações de contaminantes desconhecidos

4) Não usar quando a concentração de poluentes for perigosa para a saúde (IPVS).
5) Não usar ambientes explosivos.

6) Abandonar imediatamente o local de trabalho: em caso de dificuldade para respirar; em caso de ânsia, náuseas ou vertigens

7) 6) Não modificar ou alterar o dispositivo

8) 7) O respirador deve ser substituído em caso de avaria; se a resistência respiratória aumentar excessivamente ou percepção de cheiro ou sabor 

do contaminante 

10) Observe as normas legais e a instrução Normativa Nº1 de 1994 do MTE. 

DESCRITIVO TÉCNICO

Código

35.37.825.07--U

BLS 400/3

1. Características Principais:

3. Materiais 

Este produto é testado e certificado em conformidade com a Norma Europeia NBR 13695:1996 – Equipamentos de Proteção Respiratória – 

Respirador facial inteira; NBR 13696:2010 – Equipamentos de Proteção Respiratória – Filtros químicos e combinados; NBR 13697:2010 – 

Equipamentos de Proteção Respiratória – Filtros para partículas.

• Sem distorção ótica (testada EN 166 classe 1);
• Seis pontos de fixação;

EAN 13 (Inner com 1 unidade)

11) Consulte o PPR Programa de Proteção Respiratória, Recomendações, Seleção e Uso de respiradores do MTE.

• Corpo: moldado em silicone preto;

• Respirador purificador de ar tipo peça facial inteira, com corpo moldado em silicone preto. A peça facial possui visor de plástico rígido 

transparente, fixado ao corpo da mesma através de aro plástico. O visor é constituído de duas partes: uma parte superior lisa e uma parte inferior, 

que apresenta duas aberturas em suas laterais (uma de cada lado) e uma abertura em sua parte central. A abertura na parte do centro inferior é 

utilizada para o encaixe de um dispositivo plástico, dotado de pequenas aberturas e, em sua parte dianteira superior, de um bocal com rosca 

interna, onde são rosqueados os filtros químicos, combinados e para partículas. Na parte interna do bocal, encontra-se a válvula de inalação. Na 

parte traseira do dispositivo, encontra-se rosqueado o suporte da válvula de exalação e se encaixa uma mascarilha transparente, dotada de duas 

válvulas de inalação. A mascarilha é presa ao dispositivo por anel plástico. As aberturas laterais localizadas no visor são utilizadas para encaixe de dois 

suportes dotados de um bocal com rosca interna, um anel de borracha e uma tampa e em sua parte traseira, de uma válvula de inalação. Os filtros 

químicos, combinados e para partículas podem ser rosqueados nestes bocais laterais, desde que a peça seja utilizada apenas com um filtro e que a 

tampa retirada de um dos bocais laterais para a colocação do filtro e seja encaixada no bocal localizado na parte centro inferior do visor. As peças 

faciais possuem um tirante de cabeça plástico com seis pontos de fixação, preso por meio de fivelas com ajuste rápido ao aro que também fixa o 

visor e dotado de um suporte para a cabeça de plástico. Junto às duas fivelas localizadas na parte inferior de cada peça, encontra-se uma tira de 

tecido, utilizada para descanso da peça no pescoço. Opcionalmente pode ser usado um tirante e um suporte para a cabeça, confeccionados em 

tecido e, pode ser fixada uma armação especifica dentro da peça facial, para uso de lentes corretivas de óculos convencionais.

• O respirador pode ser utilizado com os seguintes filtros: 1) Filtros químicos classe 2: 411 A2; 413 K2; 414 ABE2; 415 ABEK2; 2) Filtros químicos 

classe 1: 412 AX; 3) Filtros combinados (químico classe 2 e para partículas classe P3): 421 A2P3 SL; 423 ABE2P3 SL; 425 ABEK2P3 SL; 430 ABEK2HgP3 

SL; 4) Filtros combinados (químicos classe 1 para partículas classe P3): 422 AXP3; 5) Filtros para partículas: 401 P3 SL. Para maiores informações, 

consulte o Programa de Proteção Respiratória (PPR) da Fundação Jorge Duprat Figueiredo (FUNDACENTRO).

• Mascarilha interna em silicone semi transparente;

• Sistema de circulação de ar interno antiembaçante;

DUN 14 (Máster com 4 unidades)

178982072192847898207219287

REDOBRE A ATENÇÃO QUANDO UTILIZAR O EPI DURANTE O MANUSEIO DE MÁQUINAS!

O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) riscos(s) indicado(s);

1) Faça uma inspeção visual antes da utilização do EPI, a fim de observar sua integridade e condição, atentando-se à presença de furos, rasgos, 

descosturas ou sujidade excessiva;

2) O trabalhador deve ser adequadamente treinado antes do uso do equipamento para utilizá-lo de forma correta e tem que passar por um teste de 

vedação obrigatório.

• Tirante: borracha;

• Mascarilha Interna: silicone
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8. Armazenagem e transporte

9. Validade

Armazenar os respiradores em local protegido contra agentes físicos e químicos: vibração, choque térmico, luz solar, perto de agentes químicos  

agressivos até o prazo de validade, indicado na embalagem original.

10 anos após a data de fabricação (indicada na embalagem), se permanecer lacrada. Nos modelos com carvão ativado, 5 anos após a data de 

fabricação (indicada na embalagem), se permanecer lacrada.

IMPORTADOR E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
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