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- Máscara isenta de manutenção para trabalhos de pulverização de tinta, pintura 

com pincel e rolo, e lixagem orbital e manual.

- Protecção A2 contra gases e vapores orgânicos, como os de tintas à base de 

solvente, adesivos e detergentes de limpeza*.

- P3 proporciona protecção contra níveis altos de partículas de pó fino e vapores de 

óleo ou água*.

- Sem necessidade de manutenção – pronto a utilizar quando for preciso. Utilizar até 

ficar danificada, até os filtros de partículas entupirem ou até os filtros de gás ficarem 

saturados.

- Mais respirável e com resistência reduzida, proporcionada pelas válvulas de 

inalação duplas e os filtros grandes de carbono colado, em comparação com as 

máscaras de filtro simples. 

- Respiração confortável devido à válvula de exalação de baixa resistência

Testado e aprovado em conformidade com as normas europeias - Marcação CE 0086 

(EN 405:2001 + A1:2009 FFA2P3 R D).

- Os utilizadores têm de receber formação e ler todas as Instruções de Utilização. A 

utilização incorreta pode causar lesões e doenças graves ou que apresentem risco 

de vida.

*Este produto ajuda a proteger contra certos vapores e gases orgânicos (bp > 65 °C) 

em concentrações até 10x WEL ou 5000ppm (consoante o que for menor) e contra 

partículas em concentrações até 20x WEL

- Recomendado para pulverização de tinta, pintura com pincel e rolo, lixagem 

orbital e manual.

- N 405:2001 + A1:2009 FFA1P2 R D
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