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- Máscara descartável FFP2 NR D com válvula.

- Bandas de ajuste revestidas de tecido: o material foi escolhido porque é agradável 

ao toque e duradouro; código de cores de acordo com o nível de protecção.

- Clipe nasal em forma de M: fácil e rápido de moldar que resulta num ajuste muito 

confortável.

- Parte exterior robusta: a construção exterior proporciona maior durabilidade.

- Válvula de exalação patenteada pela 3M reduz a acumulação de calor e humidade 

no interior, melhorando a sensação do trabalhador, mesmo em condições de calor e 

humidade.

- Material filtrante de grande rendimento: o avançado material filtrante proporciona 

uma alta eficácia de filtragem e baixa resistência à respiração, incentivando o uso da 

máscara durante todo o dia.

- Material de interior suave, proporciona grande comodidade durante todo o dia.

- Rebordo suave: muito flexível e com textura, consegue um ajuste confortável e 

seguro.

- Máscara autofiltrante para partículas.

- Classificação: EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D

- Protecção: Partículas sólidas e/ou líquidas não voláteis.

- Nível Máximo de utilização: 12xVLA para partículas.

- Embalagem: 10 unidades.

- Designações:

 R = Reutilizável

 NR = Não reutilizável (utilização única)

 D = Cumpre os requisitos de resistência à obstrução.

- Recomendado para Construção, Agricultura, Pedreiras, Cerâmica, Engenharia, 

Indústria Farmacêutica, Serrações, Indústria Automóvel, Fundições, Indústria 

Naval, Carpintaria metálica, Amianto e Indústria Química.

- EN 149:2001 + A1:2009
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