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- Meia máscara com duplo filtro.

- Peça facial em termoplástico.

- O arnês é composto por bandas elásticas reguláveis e é fixado a um corpo rígido.

- A meia máscara incluí uma válvula de expiração frontal e duas portas laterais para 

filtros caracterizados por uma conexão com baioneta, onde se podem aplicar filtros 

da série 2000, dotados de um sistema apropriado de acoplamento.

- Arnês com 4 pontos de ancoragem não deixam marcas na face do utilizador e 

adaptam-se de maneira óptima à cabeça porque têm um sistema de regularizção 

micrométrica.

- Protecção:

 - Limite de exposição para meias máscaras com filtros contra partículas:

  - Meia máscara + filtro P2 = 12*XTLV;

  - Meia máscara + filtro P3 = 48*XTLV.

 - Limite de exposição para meias máscaras com filtros contra gases:

  - Meia máscara + filtro contra gases: 50*XTLV;.

 - Limite de exposição para meias máscaras com filtros combinados:

  - Meia máscara + filtro contra gases + filtro P2 = 12*XTLV;

  - Meia máscara + filtro contra gases + filtro P3 = 48*XTLV.

 * FPN=factor de protecção nominal de acordo com a norma EN 529:2005.

- Materiais:

 - Peça facial: termoplástico (disponível em silicone ref.: 4000S);

 - Corpo rígido: PA (poliamida);

 - Porta válvula: PA (poliamida);

 - Válvulas: silicone;

 - Porta filtros: PA (poliamida);

 - Bandas elásticas e arnês: borracha + polipropileno.

- Peso (sem filtros): 126gr.

- Tamanho: M/L.

- Recomendado para situações em que o trabalhador possa estar exposto à 

respiração de gases, partículas, entre outros.

- EN 140:1998

- Filtros compatíveis: BLS 200 Series (B-Lock System).
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