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2. Descrição

• Carneira: plástico.

CA: 35.553

4. Embalagem

Taman

U

5. Armazenagem e transporte

6. Validade

DUN 14 (Máster com 8 unidades)

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.

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 (mesmo que não esteja sendo usado).

• Cor: Verde;

4) Esta máscara semifacial é um respirador para vapores químicos e/ou poeira, que utiliza filtros especiais como conexão baioneta em pares, que 

purificam o ar da contaminação por uma ação química e/ou física. O filtro P2 SL é diferente, porque deve ser utilizado sempre ligado a um filtro de 

gás, posicionando-o sobre o filtro químico e fixando-o no lugar por uma tampa de plástico de ajuste por pressão, para obter um filtro combinado 

(exemplo A1 P2 SL)

• Respirador purificador de ar de segurança BLS EVO S 4000 tipo peça semifacial com 

corpo moldado em silicone verde. O corpo da peça possui duas aberturas laterais, 

uma de cada lado, e uma abertura frontal, através das quais se encaixa, 

internamente, um suporte, confeccionado em material plástico rígido. Este suporte 

apresenta na região das aberturas laterais da peça, duas válvulas de inalação em sua 

parte traseira e dois encaixes tipo baioneta em sua parte dianteira. Na parte central 

do suporte, encaixada na abertura frontal da peça, encontra-se localizada uma válvula 

de exalação. A parte externa do corpo das peças possui um dispositivo de material 

plástico rígido que atua com cobertura (tampa) da válvula de exalação. Nas laterais 

deste dispositivo existem dois sistemas de “trilhos”, um de cada lado do dispositivo, 

através dos quais passam dois tirantes elásticos. O respirador pode ser utilizado em 

posição fixa ou posição deslizante, através do ajuste diferenciado dos tirantes na 

cabeça. Os tirantes são dotados de presilhas plásticas em suas pontas, sendo que o 

tirante superior possui preso às suas presilhas, um suporte para cabeça regulável.

3) São produzidas duas versões, que são facilmente identificáveis através da cor do corpo da máscara. A versão BLS EVO-S com um corpo em Silicone 

5) Este respirador semifacial só deve ser utilizado de acordo com as seguintes instruções e com filtros de série especial de baioneta (para um uso 

adequado dos filtros, consultar o manual de instruções para filtros BLS)

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

fabricação (indicada na embalagem), se permanecer lacrada.  

8. Instruções e Limitações de uso

2) Este respirador semifacial foi fabricado de acordo com a norma NBR 13694 de junho de 1996;

1789827213725

1) Leia atentamente estas instruções e mantenha-as num lugar seguro e consulte o PPR Programa de Proteção Respiratória, Recomendações, 

Seleção e Uso de Respiradores de FUNDACENTRO;

35.34.779.03--U

7. Instruções de ajuste

DESCRITIVO TÉCNICO

BLS EVO S 4000

3. Materiais 

EAN 13 (Inner com 01 unidade)

Este produto é testado e certificado em conformidade com Norma Européia EN 140:1998;  NBR 13694:1996 - Equipamentos de Proteção 

Respiratória - Peça semifacial filtrante; NBR 13696:2010 - Equipamentos de Proteção Respiratória - Filtros químicos e combinados; NBR: 13697:2010 - 

Equipamentos de Proteção Respiratória - Filtros para partículas.

Código

7898207213728

• Válvula de Exalação: borracha;

• Porta Filtros e Suporte: plástico;

1. Características principais:

• Tamanho único;

• Rápido e fácil para desmontar, higienizar e montar;

• Suspensão com regulagem micrométrica e saque rápido;

• Compatível com a maioria dos óculos de segurança;

• O respirador semifacial filtrante para partículas BLS EVO S 4000 é confeccionado com os seguintes materiais:

• Elásticos: elastômero termoplástico recoberto de poliuretano (isento de látex);

• O modelo é indicado para proteção das vias respiratórias do usuário contra a inalação de partículas sólidas, quando utilizado com filtros mecânicos 

ou combinados e contra gases e vapores, quando utilizado com filtros químicos ou combinados. 1) Filtros químicos classe 1: 211 A1 – vapores 

orgânicos; 213 ABE1 - vapores orgânicos, vapores e gases inorgânicos, gases ácidos; 214 ABEIK1- vapores orgânicos, gases e vapores inorgânicos 

gases ácidos, amônia, aminas e hidrazinas 2) Filtros combinados classe 1: 211 A1 + 301 P2 SL - vapores orgânicos, poeiras, nevoas e fumos; 213 ABE1 

+ 301 P2 SL - vapores orgânicos, vapores e gases inorgânicos, gases ácidos, poeiras, nevoas e fumos; 214 ABEIK1 + 301 P2 SL - vapores orgânicos, 

gases e vapores inorgânicos gases ácidos, amônia, aminas e hidrazinas, poeiras, nevoas e fumos; 221 A1P3 SL - vapores orgânicos e poeiras, névoas e 

fumos e radionuclídeos; 222 ABEK1P3 SL - vapores orgânicos, vapores inorgânicos, gases ácidos, amônia aminas e hidrazinas e poeiras, névoas, 

fumos e radionuclídeos; 226 ABE1P3 SL - vapores orgânicos, vapores inorgânicos, gases ácidos, e poeiras, névoas, fumos e radionuclídeos; 3) Filtros 

para partículas classe 3: 202 P3 SL - poeiras, névoas, fumos e radionuclídeos. Filtros de classe 2 não devem ser usados com respiradores semifacial. 

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

• Corpo: moldado em silicone;
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Suspensão com regulagem 

micrométrica e saque 

rápido.

Compatível com a maioria 

dos óculos de segurança.

Tamanho único com 

espessura variável para 

maior conforto.

10) Nenhuma alteração deve ser feita no respirador semifacial;

8) Este respirador não deve ser usado em espaços confinados, como cisternas, dutos ou subterrâneo;

11) Este respirador deve ser usado por pessoal que esteja devidamente treinado;

12) Os filtros que ainda possam ser usados devem ser mantidos num recipiente fechado e protegidos de poeiras, sujidade, umidade, luz intensa, ou 

fontes de calor. Ao transportar ou armazenar os filtros, verifique se a embalagem está intacta e que não esteja danificada por objetos cortantes ou 

materiais que possam perfurar os filtros. Verifique também que os filtros não estejam deformados por serem submetidos a cargas excessivas.

17) Nunca utilize solventes. As válvulas de inalação e exalação devem ser removidas e limpas com muito cuidado, incluindo os seus suportes. Deixa-

los secar para baixo, evitando a exposição à luz solar direta ou outras fontes de calor. Seque as peças de borracha, a uma temperatura abaixo de 

50°C. Uma vez completamente seca, a máscara completa pode ser remontada;

DESINFECÇÃO

18) O respirador semifacial deve ser limpo antes da desinfecção. Se o corpo estiver muito sujo, ou se tiver sido usado por uma pessoa diferente, 

recomendamos que um desinfetante (ex. alcool isopropilico ou similar) que não prejudique o plástico ou os componentes de borracha. Seque como 

indicado acima;

13) O respirador deve ser armazenado em ambiente com temperatura entre -10°C e +50°C e com umidade relativa <80%;

ANTES DE USAR

14) Este respirador semifacial deve sempre ser verificado antes da sua utilização. As peças defeituosas devem ser substituídas;

EM ESPECIAL

16) Este respirador deve ser limpo após cada utilização. Primeiro remova os dois filtros, e retire o pó da máscara com ar comprimido. Use um pano 

macio para remover quaisquer sedimentos restantes. Sempre que necessário, desmontar as partes componentes e utilizar a água morna contendo 

um detergente neutro;

15) Verifique se o corpo semifacial está limpo, e em perfeito funcionamento;

Verifique se as válvulas de inalação, exalação e a conexão para o filtro estão em perfeito estado: flexíveis e não danificadas;

Retire a tampa dianteira da válvula de exalação puxando da ranhura para cima, utilizando uma chave de fenda para verificar tanto a limpeza da parte 

interna da tampa rígida da válvula, bem como a válvula em si. Esta última deve estar limpa e livre de qualquer deformação ou ruptura;

Verifique se o tirante está completo;

Verifique todas as peças de plástico para detectar partes quebradas ou danificadas;

É desaconselhável o uso em caso de algumas características físicas (barba, costeletas longas ou cicatrizes) que impeçam a perfeita aderência do 

respirador ao rosto;

LIMPEZA

9) Abandonar a área de trabalho imediatamente se:

• o respirador semifacial tiver sido danificado;

• a respiração se tornar pesada ou difícil;

• sintomas de tontura foram sentidos;

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

quando a concentração de poluentes for perigosa para a vida e a saúde (IPVS). Não usar em ambientes explosivos ou em caso de fuga. Não utilizar 

quando a concentração de contaminante for igual ou maior ao FPA x Limite de Exposição; 

6) Este respirador semifacial não fornece oxigênio comprimido ou ar enriquecido;

5) Este respirador semifacial só deve ser utilizado de acordo com as seguintes instruções e com filtros de série especial de baioneta (para um uso 

adequado dos filtros, consultar o manual de instruções para filtros BLS)

IMPORTADOR E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

9. Detalhes Técnicos
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BLS DO BRASIL LTDA

VOLK DO BRASIL

DISTRIBUIDOR MASTER 

www.blsgroup.it

Edifício New York Building

Contato: +55 (41) 3779-4520

Sala n° 1507, Tipo H, 15° andar

Rua: João Negrão, 731, Centro, Curitiba-PR, CEP: 80010-200

Compatível com os filtros classe 1

da serie 200

Rápido e fácil de desmontar, 

higienizar e montar.
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