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1. Descrição

• Peso: 153 ± 4 g;

CA: 35.550 / 35.554

3. Embalagem

Tamanho

U

4. Armazenagem e transporte

5. Validade

15) O operador deve sair imediatamente da área de trabalho e substituir os filtros quando começar a sentir o cheiro do contaminante;

• É classificado, em termos de capacidade, como um filtro de classe 2 para gases (filtro de 

média capacidade) e classe 3 para partículas (filtro de alta eficiência)

6) Deixar a área de trabalho se o filtro respiratório estiver danificado e se tiver dificuldade em respirar

7) O Filtro não deve ser modificado ou alterado;

8) A pessoa cujo sentido do olfato é alterado não deverá usar respiradores de filtro;

9) Durante os trabalhos com chamas ou gotas de metal líquido, o uso de equipamento de proteção individual com gás ou filtros combinados podem 

causar riscos para os operadores;

36.41.823.64--U

DUN 14 (Máster com 32 unidades)

• Caixa do filtro:  ABS;

• Altura (baioneta excluída): 50 mm

• Componente de filtragem: carvão ativado tipo ABE;

• Cor: Marrom, Cinza, Amarelo, Branco 

Armazenar os filtros 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.

13) Para usar, abrir o pacote selado, encaixar os dois filtros no respirador Semi Facial ou Facial Inteiro e rosquear com meio giro para cima até o encaixe 

perfeito;

DESCRITIVO TÉCNICO

Filtro BLS 253 ABE2P3 SL

2. Materiais 

EAN 13 (Inner com 4 unidades)

Este produto é testado e certificado em conformidade com a Norma Europeia EN 136:1998 + A1:2008; NBR 13696:2010 – Equipamentos de Proteção 

Respiratória - Filtros químicos e combinados; 

Código

7898207219799

• Fosfinas: Para concentrações <15 ppm deve ser usado com Respirador 

Facial Inteiro (BLS 5700 ou 5600)

• O Filtro BLS 253 ABE2P3 SL, é equipado com uma conexão tipo baioneta especial que 

permite ser usado, em pares, em respiradores Faciais Inteiros BLS 5600, BLS 5700 e BLS 

5700/C

• Acima das citadas concentrações consultar o PPR da Fundacentro para uso 

de linha de ar ou cilindro.

• Filtro de proteção contra gases e vapores orgânicos, inorgânico, ácidos, dióxido de 

enxofre, solventes fosfinas, com ponto de ebulição superior a 65 °C

BLS DO BRASIL LTDA

IMPORTADOR E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

7. Detalhes Técnicos

18) Os filtros saturados devem ser substituídos ao mesmo tempo e eliminados de acordo com os regulamentos nacionais e considerando as substâncias 

que neles estão acumuladas.

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

informação do usuário;

17) Filtro BLS 253 não requer manutenção e, no final da sua utilização não deve ser lavado ou recuperado de nenhuma maneira.

Compatível com todos os respiradores da Série 200

14) Em condições normais de uso, a vida útil é não só devido à concentração de poluentes, mas para muitos outros elementos difíceis de definir, como a 

umidade do ar, temperatura do ar, o volume de ar inspirado, o cansaço do trabalhador, etc;

• O Filtro BLS 253 ABE2P3 SL é confeccionado com os seguintes materiais

10) Filtros BLS 253 ABE2P3 podem ser usados com respiradores BLS Faciais Inteiros com o mesmo tipo de conexão;

12) Inspecionar o filtro assim como o respirador para qualquer quebra ou danos;

• Diâmetro: 97 mm;

4) Quando certas condições são perigosas para a saúde do trabalhador;

5) Quando o contaminante é o monóxido de carbono ou um gás inodoro e insípido;

3) Quando o teor de oxigénio (O2) for inferior a 19,5% em volume (no caso de ambientes fechados sem ventilação, tais como poços, túneis, cisternas, 

etc.) ou acima de 23,0%;

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

Filtros BLS 253 ABE2P3 não podem ser utilizados nas seguintes condições:

1) Leia atentamente as instruções de uso dos filtros e do respirador;

2) Quando a natureza e concentração dos contaminantes forem desconhecidas;

17898207219796

11) Verifique se o filtro não está fora de prazo (a data de validade está impressa em todos os filtros; esta data é válida se o filtro é mantido selado de 

acordo com as instruções de armazenamento);
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