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- Máscara descartável FFP2 R D.

- Garante protecção às vias respiratórias em ambientes onde os trabalhadores 

industriais estão expostos a partículas sólidas e/ou liquidas não voláteis (pós, 

fumos, névoas).

- Forma de concha.

- Faixa de fixação à cabeça constituída por duas tiras elásticas.

- Clip nasal inserido entre as camadas de material filtrante com guarnição macia 

para aderência sobre o nariz, garante uma óptima adaptação a todo tipo de rosto.

- Marcação R - Reutilizável por mais de um turno de trabalho.

- Marcação D - Significa que a máscara foi submetida a testes adicionais de 

compactação de poeiras e demonstrou excelentes condições de respirabilidade, 

com poeiras muito intensas e períodos de uso muito prolongados.

- Testado e certificado de acordo com a norma EN 149:2001 + A1:2009.

- Embalagem individual para uma melhor higiene, maior duração.

- Protecção contra partículas sólidas e/ou líquidas não voláteis até 12* o valor TLV-

TWA.

*=FPN, factor de protecção nominal (de acordo com a norma EN529:2005).

- Transporte e armazenamento:

 - Esta máscara tem uma duração de 10 anos. A data de validade está indicada em 

cada embalagem. Deve-se armazenar num lugar limpo, seco, numa temperatura 

compreendida entre +5ºC a +40ºC e uma humidade relativa inferior a 60%

- Máscara confeccionada com os seguintes materiais:

 - corpo filtrante: material filtrante em camadas, em tecido não-tecido de 

polipropileno (PP);

 - clip nasal: plástico reforçado;

 - guarnição para vedação: espuma de borracha;

 - elásticos: borracha sintética (soldadas à máscara);

 - Peso: 10 g.

- EN 149:2001 + A1:2009
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Especificações Técnicas Normas e Simbologia

Campo de Aplicação

Acessórios e Equipamentos Complementares

- Recomendado para trabalhadores industriais que estão expostos a partículas 

sólidas e/ou líquidas.
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