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

• Tamanho: Único

2. Descrição

• Visor: policarbonato;

• Vedação: elastômero termoplástico cinza;

• Mascarilha: silicone semitransparente;

• Elásticos: borracha;

• Válvulas: borracha;

• CA: 35.866

4. Embalagem

Tamanho

U

5. Instruções e limitações de uso

4) O dispositivo de filtragem não deve ser utilizado em espaços confinados (por exemplo: cisternas, túneis) devido à deficiência de oxigênio ou na 

presença de gases pesados que deslocam oxigênio (por exemplo dióxido de carbono) ou concentração do contaminante   > 100 vezes o limite de 

exposição (LE);

5)Não usar os respiradores de filtragem em atmosferas ricas em oxigênio (> 23 %), devido ao provável risco de incêndio ou explosão. 

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

8) Esse respirador não deve ser usado se o ambiente e a contaminação forem desconhecidos. Em caso de dúvida, devem ser utilizados respiradores 

de adução de ar, que funcionam independentemente da atmosfera;

7) Esses respiradores são projetados para serem compatíveis com a maioria dos capacetes comuns (capacetes, abafadores de ruído, etc.) e com 

roupas de proteção (macacões);

6) Não usar para proteção respiratória contra contaminantes atmosféricos que têm fracas propriedades de alerta ou contra produtos químicos que 

geram calor de reação com filtros químicos;

9)Deixar a área de trabalho imediatamente, verificar a integridade de respiradores e substituir peças se:

As peças estiverem danificadas;

A respiração tornar-se difícil; 

Tontura ou outro desconforto ocorrer;

Perceber cheiro ou gosto de contaminantes ou ocorrer irritações ocular ou da pele;

DESCRITIVO TÉCNICO

Código

35.37.783.43--U

BLS 5150

1. Características Principais:

3. Materiais 

Este produto é testado e certificado em conformidade com a Norma Europeia EN 136:1998; 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);
• Suspensão com 06 pontos de fixação;

EAN 13 (Inner com 1 unidade)

• Mascarilha interna em silicone semi transparente;

• Sistema de circulação de ar interno antiembaçante;

Respirador purificador de ar tipo peça facial inteira, com corpo em elastômero termoplástico cor cinza. Peça facial com visor em material plástico 

rígido transparente fixado por aro de material plástico preto, com parafuso metálico na parte inferior. Visor com 1 abertura frontal, para encaixe de 

dispositivo de material plástico preto, com uma tampa de material plástico rígido fosco incolor, com pequenas aberturas  e um bocal  com rosca 

interna para encaixe dos filtros quimicos ou combinados e para partículas. No bocal há uma válvula de inalação com membrana preta e suporte 

verde. Atrás do dispositivo, há suporte de válvula de exalação e uma marcarilha verde transparente, dotada de duas válvulas de inalação. A 

mascarilha é presa  por anel plástico preto. A peça facial possui tirante de cabeça de material plástico preto com seis pontos de fixação, com fivelas 

plásticas  com ajuste rápido. Visor panorâmico em policarbonato com tratamento químico superficial antiembaçante, anti risco, anti-ácido e 

químicos. Sistema mecânico de fluxo de ar dirigido que renova o ar na câmara ocular a cada inalação para evitar a hipóxia (baixo teor de oxigênio) do 

globo ocular e o choque térmico que produz o embaçamento. Visor com suporte para cabeça em material plástico preto. Junto às fivelas localizadas 

na parte inferior da peça em silicone há tira de tecido preto, utilizada para descanso da peça no pescoço do usuário. Opcional: pode ser usado um 

tirante e um suporte para cabeça, confeccionado em tecido preto e, também, pode ser fixada uma armação dentro da peça facial para uso de lentes 

corretivas de óculos convencionais.

10) Para o uso com filtros químicos e filtros de partículas, seguir as instruções e limitações de uso indicados nas pertinentes instruções do fabricante;

• O respirador 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. Utilizado com os seguintes filtros: 1) 

Químico classe 2: 411 A2 - vapores orgânicos com ponto de ebulição > 65°C,  413 K2 - amônia, aminas, hidrazinas; 414 ABE2 – vapores orgânicos 

com ponto de ebulição > 65°C, gases e vapores inorgânicos, gases ácidos; 415 ABEK2 - vapores orgânicos com ponto de ebulição > 65°C, gases e 

vapores inorgânicos, gases ácidos, amônia, aminas e hidrazinas ; 2) Químicos classe 1: 412 AX - vapores orgânicos com ponto de ebulição > 65°C; 3) 

Combinados (químico classe 2 e partículas classe P3): 421 A2P3 SL - vapores orgânicos com ponto de ebulição > 65°C, gases e vapores inorgânicos, 

gases ácidos e poeiras, névoas, fumos e radionuclídeos (P3). 423 ABE2P3 SL – vapores orgânicos com ponto de ebulição > 65°C, gases e vapores 

inorgânicos, gases ácidos e poeiras, névoas, fumos e radionuclídeos (P3); 425 ABEK2P3 SL – vapores orgânicos com ponto de ebulição > 65°C, gases 

e vapores inorgânicos, gases ácidos; amônia, aminas e hidrazinas e poeiras, névoas, fumos e radionuclídeos (P3); 430 ABEK2HgP3 SL – vapores 

orgânicos com ponto de ebulição > 65°C, gases e vapores inorgânicos, gases ácidos; amônia, aminas e hidrazinas, vapor de mercúrio e poeiras, 

névoas, fumos e radionuclídeos(P3). 5) Combinados (químico classe 1 e partículas classe P3): 422 AXP3 – vapores orgânicos com ponto de ebulição > 

65°C e poeiras, névoas, fumos e radionuclídeos (P3). 5) Para partículas: 401 P3 SL - poeiras, névoas, fumos e radionuclídeos (P3).

DUN 14 (Máster com 4 unidades)

178982072182707898207218273

3)Esses respiradores faciais inteiros são EPI que não fornecem Oxigênio. Podem ser usados juntamente com filtros somente em áreas onde a 

concentração de Oxigênio seja > 18% do volume;

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) Os respiradores faciais inteiros BLS 5150, BLS 5400, são equipados com um suporte lateral de filtro com conexão especial tipo rosca e, portanto, 

devem ser utilizados exclusivamente com filtros da série BLS com conexão especial tipo rosca. Filtros BLS Serie 400;
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8. Armazenagem e transporte

9. Validade

10. Detalhes técnicos

Compatível com todos os filtros da 

Série 400

1) 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.

Para verificar o ajuste da pressão positiva, colocar a palma da mão sobre a cobertura da válvula de exalação e expirar suavemente. Se a máscara 

inflar suavemente foi obtido um ajuste apropriado.

Essas verificações são necessárias para assegurar que a vedação facial está corretamente ajustada. Se não estiver, apertar os elásticos ou ajustar o 

respirador sobre o rosto. Em seguida, repetir a verificação até que o ajuste seja perfeito. Se for usado o tirante em tecido (acessórios opcionais, sob 

encomenda), o procedimento é o mesmo. Se não conseguir um ajuste adequado, não entrar na área contaminada;

Durante a higienização nunca separe o visor do material de vedação  (silicone ou borracha termoplástica). Esta separação compromete o 

encaixe e a vedação do respirador.

Visor em policarbonato anti-riscos e 

anti-ácidos. Sem distorção ótica. 

Testado conforme norma EN 166 

classe 1.

Sistema de circulação 

interna 

antiembaçante.

Suspenção com 6 

pontos de fixação. 

Melhor pressão 

distribuída, melhor 

vedação e evita 

marcas no rosto.

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.

Mascarilha interna em 

silicone semi 

transparente, adaptável 

a qualquer tipo de rosto.

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;

2) Após verificação e antes do uso, vestir o respirador seguindo esse procedimento:

Conectar o filtro no respirador. Estenda os elásticos ao máximo. Posicione todos os elásticos fora da área de vedação e posicione o queixo no 

interior da mascarilha, mantendo os elásticos inferiores abertos com as mãos;

Coloque o tirante por cima da cabeça e ajuste o respirador na face. Verifique se não há cabelos entre a face e a vedação do respirador;

Ajuste os tirantes laterais, posteriormente os superiores e por último os inferiores (os respiradores são fabricados em materiais macios; o excesso 

de pressão não melhora seu desempenho);

Para verificar o ajuste da pressão negativa, enquanto estiver usando o respirador, fechar o suporte de filtro usando a palma das mãos e inalar 

profundamente. A máscara deve aderir em direção ao rosto e permanecer assim durante o tempo em que estiver inalando;

13) Apenas para uso por pessoal treinado e qualificado.

14) Quando não estiver sendo usado, o dispositivo deverá ser conservado num recipiente selado longe de áreas contaminadas.

15) Barbas, costeletas longas ou hastes de óculos podem interferir com a aderência da máscara à face e podem causar o comprometimento da 

vedação e possível entrada de ar

6. Instruções para uso

7. Instruções de ajuste

11) Nunca modificar ou alterar esse dispositivo.

12) Quando um protetor de respiração é utilizado em atmosferas explosivas, seguir as instruções dadas para essas áreas;
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10) Para o uso com filtros químicos e filtros de partículas, seguir as instruções e limitações de uso indicados nas pertinentes instruções do fabricante;
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