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• Formato tipo concha;

• Tamanho: Único

• Corpo filtrante: material filtrante em camadas, em tecido não tecido de polipropileno (PP);

• Clip nasal: plástico reforçado com alma metálica;

• Vedação: espuma não porosa;

• Elásticos: elastômero termoplástico;

• Fixação dos elásticos: grampos de metal;

• Válvula de exalação: polipropileno/ borracha;

• Peso unitário: 19g 

• CA: 33.796

• Os respiradores superaram o teste de obstrução com pó de dolomita

• Oferecem resistência respiratória inferior (facilita a respiração) e maior durabilidade

4. Embalagem

Tamanho

U

5. Instruções de uso

7. Armazenagem e transporte

8. Validade

9. Detalhes técnicos

• O Respirador Semifacial Filtrante Descartável BLS 226 B PFF2 S é um filtro combinado para proteção respiratória contra poeiras, névoas, fumos e 

ozônio. Ele também promove alívio de odores incômodos provenientes de vapores orgânicos em concentrações até o nível de ação (metade do 

limite de exposição). 

3. Ensaios realizados: Inspeção visual, Resistência a respiração com fluxo contínuo (C.R); Resistência a respiração com fluxo contínuo (C.T); 

Penetração através do filtro (C.R) NaCl; Penetração através do filtro (C.T) NaCl;  Inflamabilidade (C.R); Inflamabilidade (C.T); Tração da válvula de 

exalação; Vazamento da válvula de exalação.

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.

Realizar os ajustes em cada novo respirador, 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.

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

8) Não modificar ou alterar o dispositivo;

9) O respirador deve ser substituído em caso de avaria; se a resistência respiratória aumentar excessivamente; e obrigatoriamente após um turno 

de trabalho;

10) 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;
11) Observe as normas legais e a instrução Normativa  N° 1 de 1994 do MTE;

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

DESCRITIVO TÉCNICO

Código

35.33.775.06--U

BLS 226 B PFF2 S

1. Características Principais:

2. Materiais 

Este produto é testado e certificado em conformidade com a Norma Europeia EN 149:2001+A1:2009, NBR 13698:1996 - Equipamentos de 

Proteção Respiratória - Peça Semifacial filtrante para partículas; NBR 13697:2010 - Equipamentos  de Proteção Respiratória - Filtro para partículas

• Clip nasal inserido entre as camadas de material filtrante com acabamento 

antiembaçante macio para aderência sobre o nariz, proporcionando ótima 

adaptação a todo tipo de rosto;

• Válvula de exalação com baixa resistência respiratória que permite a eliminação 

fácil de gotas e umidade no interior do respirador e garante elevado conforto ao 

usuário, inclusive em locais de trabalho quentes e úmidos;

• Elásticos para fixação na cabeça, constituídos por duas tiras de elastômero 

termoplástico;

• Camada de carvão ativado que detém odores incômodos e desagradáveis de gases 

e vapores orgânicos presentes em baixa concentração;

EAN 13 (Inner com 10 unidades) DUN 14 (Máster com 120 unidades)

178982072193147898207219317

5) Não usar quando a concentração de poluentes for perigosa para a saúde (IPVS);

6) Não usar em ambientes explosivos ou em caso de fuga;

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

3) O respirador semifacial filtrante descartável não protege contra gases e vapores, para os quais são necessários o emprego de dispositivos mais 

adequados (respiradores semifaciais e respiradores peça facial inteira com filtros químicos;

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;

6. Instruções de ajuste
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O clip nasal interno, inserido entre duas camadas de 

tecido, é em plástico reforçado para reduzir ao máximo as 

partes metálicas expostas do Equipamento de Proteção 

Individual (EPI) e assim, evitar possíveis contaminações do 

produto fabricado (como exigido por algumas indústrias).

A maior quantidade de tecido, visível nas pregas da 

superfície do respirador, e também a sua maior 

concavidade, oferecem maior durabilidade ao Equipamento 

de Proteção Individual (EPI).

Ampla distância entre a superfície interna do respirador e a boca do usuário evita a 

sensação de opressão eventualmente causada pelo Equipamento de Protção 

Individual (EPI), oferecendo maior conforto.

http://www.volkdobrasil.com.br/
http://www.blsgroup.it/

