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1. Descrição

• Peso: 5,5 g;

CA: 35.550 / 35.553/ 35.554

3. Embalagem

Tamanho

U

4. Armazenagem e transporte

5. Validade

• Altura (anel c): 2 mm;

• Material filtrante: camadas de polipropileno;

• Cor: Branco

Armazenar 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 quando não esteja sendo usado.

• O material filtrante está acoplado ao aro que se encaixa sobre o filtro, não sendo 

necessário o uso de retentores.

DESCRITIVO TÉCNICO

Pré Filtro BLS 301 P2 SL

2. Materiais 

EAN 13 (Inner com 16 unidades)

Este produto é testado e certificado em conformidade com NBR 13697:2010 - Equipamentos de Proteção Respiratória - Filtros químicos e combinados; 

EN 14387 e EN 143 (Ensaio Universitário aprovado para Nanopartículas).

Código

7898207219430

• Encaixa-se perfeitamente em todos os filtros de gás da Série 200.

• Sua utilização é indicada para proteção contra poeiras, névoas, fumos 

(incluso metálicos) e vapores (na metade do limite de ação).

• O Pré Filtro BLS 301 P2 SL é um filtro para partículas que filtram mecanicamente e 

eletrostaticamente partículas sólidas e líquidas em base água e base óleo.

• A fim de garantir uma elevada higiene e aumentar a vida útil, o material de filtragem é 

fixado sem a utilização de colas.

IMPORTADOR E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

7. Detalhes Técnicos

Compatível com todos os filtros de gás da Série 200.

www.volkdobrasil.com.br

Contato: +55 (41) 2105-0055

Galpão 4

Rua dos Eucaliptos, 147, Capela Velha, Araucária-PR, CEP: 83705-320

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

3) Para usar, abrir o pacote selado, encaixar os dois Pré Filtros nos filtros com simples pressão;

7) Pré Filtros BLS 301 P2 SL não requer manutenção e, no final da sua utilização não deve ser soprado, lavado ou recuperado de qualquer maneira. Devem 

ser substituídos ao mesmo tempo e eliminados de acordo com os regulamentos nacionais e considerando as substâncias que têm acumulados.

6) No final do turno de trabalho, o Pré Filtro deve ser armazenado em local limpo e seco, de acordo com as condições de armazenamento indicadas na 

informação do usuário;

5) A vida útil depende não só da concentração de poluentes, mas para muitos outros elementos difíceis de definir, como a umidade do ar, temperatura, 

volume de ar inspirado, o cansaço do trabalhador, etc.

• O Pré Filtro BLS 301 P2 SL é confeccionado com os seguintes materiais.

• Diâmetro: 75 mm;

4) Em condições normais de uso, permite uma vida mais longa aos filtros;

5 anos desde que mantidos em embalagem lacrada, como mostrado na etiqueta (pictograma de ampulheta).

Condições de armazenamento: faixa de temperatura de -10 °C e + 50 °C, umidade relativa < 80%.

6. Instruções e Limitações de uso

Leia atentamente as instruções de uso do Pré Filtro BLS 301:

2) Inspecionar tanto o filtro quanto o Pré Filtro para qualquer quebra ou danos;
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1) Verifique se o filtro não está fora da data de validade. Esta data somente é válida se o Pré Filtro estiver em embalagem lacrada em conformidade com 

as instruções de armazenamento;

36.41.785.06--U

DUN 14 (Máster com 128 unidades)

• Anel do filtro: ABS;
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