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Os trabalhadores podem estar sujeitos de um modo frequente ou ocasional a poluição no seu ambiente de trabalho. Os 
ambientes de trabalho podem assim ser poluídos essencialmente, quer por falta de oxigénio, quer pela existência de partículas 
e/ou por gases e vapores cujos graus de contaminação podem ser avaliados com base nas propriedades dos contaminantes. Deste 
modo, os aparelhos de protecção individual podem ser de dois tipos: uns dependem da atmosfera ambiente e têm a função de 
purificar o ar recebido pelo trabalhador, sendo designados por aparelhos filtrantes (máscaras para filtragem física ou química do ar 
inalado); e outros são independentes da atmosfera ambiente e têm a função de fornecer o ar ou oxigénio puro.

• Os EPI’s de vias respiratórias do tipo filtrante, só devem ser utilizados quando a 
concentração de oxigénio na atmosfera seja de, pelo menos 16% em volume. 
• TLV: Valor Limite de Exposição
• Os filtros empregues nas máscaras classificam-se em:
 • Mecânicos - protecção de pós e partículas, distinguem-se pela cor branca, 
letra P e o número de acordo com o seu poder de retenção;

P1 - poder de retenção normal para partículas sólidas,
P2 - alto poder de retenção para partículas sólidas e líquidas,
P3 - máximo poder de retenção para partículas sólidas e líquidas,
• Químicos - protegem de gases e vapores químicos classificados por letra, 

cor e o número indica o poder de retenção (1,2 ou3).

• Combinados (mecânicos e químicos) - protegem simultaneamente gases e partículas, distinguem-se pela combinação de letras, 
números e cor.
Por exemplo, o filtro A2P3 tem retenção alta de vapores orgânicos e poder de retenção máximo de partículas sólidas e líquidas. 

Ambientes de trabalho poluído

Normas Europeias

Nº

1
2
3

Normal
Alto

Máximo

DefiniçãoNorma

EN 136

EN 140

EN 141

EN 148-1

EN 149

Máscaras completas características, ensaios e marcação.

Semi-máscaras e quartos de máscara - Requisitos, ensaios e marcação.

Conjunto bucal com pinça nasal - Características, ensaios e marcação.

Uniões roscadas para peças faciais - Parte 1 - União roscada normal.

Semi-máscaras filtrantes contra as partículas - Características, ensaios e marcação.



• Máscara para partículas não tóxicas e poeiras;
• Leve, anti-odor, anti-irritabilidade, suave e flexível;
• Filtragem bacteriana eficiente até 99,9% de micropartículas;
• Também se utiliza como elemento higiénico (indústria alimentar)
• Ideal para limpezas, jardinagem, trabalhos agrícolas, etc.

Ref. 20400

Ref. 20500

Ref. 20501

Ref. 20503
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• Máscara descartável  tipo concha, em polipropileno com escudo duplo de resistência para 
ambientes quentes e húmidos, com protecção de substâncias não tóxicas, líquidas e sólidas em 
concentração de 4xTLV ou  4xAFP, tais como carbonato de cálcio, cimento, celulose, algodão, 
carvão, óleos vegetais e madeira, recomendada para indústria têxtil, indústria metarlúgica, minas e 
obras subterrâneas, etc;

• Norma EN149: 2001

FFP1

• Máscara descartável  tipo concha, em polipropileno no exterior e forro suave no interior, 
protecção de toxidade nociva sólida, líquida e fumo contendo concentrações acima de 12xTLV ou 
10xAPF, tais como carbonato de cálcio, cimento, celulose, algodão, carvão, óleos vegetais e 
madeira, recomendada para indústria têxtil, metarlúgica, minas e obras subterrâneas, etc;

• Norma EN149: 2001

FFP2

• Máscara descartável  tipo concha com válvula de exalação, em polipropileno com 
exalação, com escudo duplo de resistência para ambientes quentes e húmidos, com protecção de 
substâncias não tóxicas, líquidas e sólidas em concentração de 4xTLV ou  4xAFP, tais como 
carbonato de cálcio, cimento, celulose, algodão, carvão, óleos vegetais e madeira, recomendada 
para indústria têxtil, indústria de metal e ferro, minas e obras subterrâneas, etc. 

FFP1 válvula de 

•  Máscara descartável  tipo concha com , em polipropileno no exterior e 
forro suave no interior, protecção de toxidade nociva sólida, líquida e fumo contendo concen-
trações acima de 12xTLV ou 10xAPF tais como carbonato de cálcio, cimento, celulose, algodão, 
carvão, óleos madeira, carvão, bactérias, fungos, microbactérias, recomendada para indústria têxtil 
indústria de aço, minas, engenharia civil subterrânea, trabalhos de madeira,  trabalhos de 
soldadura, hospitais, laboratórios, etc;

• Norma EN149: 2001

FFP2 válvula de exalação

Ref. 20401

Ref. 20403

Ref. 20404

Ref. 20402 

Máscara Descartável FFP1

Máscara Descartável FFP2

• Modelo Económico

• Modelo Económico

• Modelo Económico



Máscara Descartável FFP1
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• Máscara descartável  bico de pato com válvula, em polipropileno protecção aerossóis 
sólidos e líquidos não tóxicos em concentrações acima de 4,5xTLV ou 5xAPF tais como cimento, 
celulose, algodão, metais, fibra  de vido, plástico, óleos minerais e vegetais, bactérias, fungos, 
microbactérias, recomendada para indústria têxtil, metarlúgicas, minas e obras subterrâneas, etc;

• Norma EN149: 2001

FFP1

• Máscara descartável  bico de pato, em polipropileno, protecção de aerossóis sólidos e líquidos não 
tóxicos, em concentrações acima de 12xTLV ou 10xAPF, tais como cimento, celulose, algodão, metais, fibra de 
vidro, plástico, alumínio, óleos minerais e vegetais, bactérias, fungos e microbactérias, recomendada para 
indústria têxtil, de metal e ferro, minas e obras subterrâneas, hospitais, laboratórios, indústria farmacêutica, etc;

• Norma EN149: 2001

FFP2

Ref. 20410

Ref. 20411

Ref. 20407

Ref. 20409 
Máscara Descartável FFP2

Máscara Descartável FFP3

• Máscara descartável  bico de pato, em polipropileno, protecção de aerossóis sólidos e 
líquidos não tóxicos, em concentrações acima de 12xTLV ou 10xAPF, tais como cimento, celulose, 
algodão, metais, fibra de vidro, plástico, alumínio, óleos minerais e vegetais, bactérias, fungos e 
microbactérias, recomendada para indústria têxtil, indústria de metal e ferro, minas e obras 
subterrâneas, hospitais, laboratórios, indústria farmacêutica, etc;

• Norma EN149: 2001

FFP2

• Máscara descartável  bico de pato com , em 
polipropileno, protecção de substâncias não tóxicas nocivas sólidas e líquidas em  
concentrações superiores a 50xTLV ou 20xAPF tais como cimento, celulose, 
algodão, metais, óleos vegetais e madeira, recomendada para indústria têxtil, de 
metal e ferro, minas e obras subterrâneas, hospitais, laboratórios, indústria 
farmacêutica, etc;

• Norma EN149: 2001

FFP3 válvula de exalação

• Máscara descartável  bico de pato, em polipropileno protecção aerossóis sólidos e líquidos 
não tóxicos em concentrações acima de 4xTLV ou 4xAPF tais como carbonato de cálcio, cimento, 
celulose, algodão, óleos vegetais e madeira, reco-mendada para indústria têxtil, indústria de metal 
e ferro, minas e obras subterrâneas, etc;

Norma EN149: 2001

FFP1

Ref. 20408 
Máscara Descartável FFP1

Ref. 20510

Ref. 20511

Ref. 20504

• Modelo Económico

• Modelo Económico

• Modelo Económico



• Máscara descartável  tipo concha com , em 
polipropileno, com escudo duplo de resistência para ambientes húmidos e quentes, com filtro de 
carvão activado ao incómodo do vapor orgânico e gás abaixo de OEL, com protecção de 
substâncias não tóxicas nocivas, sólidas e líquidas, em concentrações superiores 4xTLV ou 4xAPF, 
tais como cimento, celulose, algodão, metais, óleos vegetais e madeira, recomendada para a 
indústria do vidro, têxtil, metalúrgica, minas, trabalho de madeira, trabalhos de soldadura, etc;

• Norma EN149: 2001

FFP1 + Carvão Activado válvula de exalação

• Máscara descartável  bico de pato, em polipropileno com filtro de carvão 
activado ao incómodo do vapor orgânico e gás abaixo de OEL, com protecção de substâncias não 
tóxicas nocivas, sólidas e líquidas em concentrações superiores a  4,5xTLV ou 5xAPF tais como 
cimento, celulose, algodão, metais, óleos vegetais e madeiras, recomendada para indústria têxtil, 
de metal e ferro, minas e obras subterrâneas, etc;

• Norma EN149: 2001

FFP1 + Carvão Activado

• Máscara descartável  bico de pato com , em polipropileno com filtro de 
carvão activado ao incómodo do vapor orgânico e gás abaixo de OEL, protecção de substâncias não 
tóxicas nocivas, sólidas e líquidas em concentrações superiores a  12xTLV ou 10xAPF tais como 
cimento, celulose, algodão, metais, óleos vegetais  e madeira, recomendada para indústria têxtil, 
metalúrgica, minas e obras subterrâneas, etc;

• Norma EN 149 : 2001

FFP2 válvula de exalação

Ref. 20406

Ref. 20413

Ref. 20415
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Máscara Descartável FFP2

Máscara Descartável FFP3
Ref. 20412

Ref. 20512
• Modelo Económico

• Máscara descartável  bico de pato com , em polipropileno protecção de 
substâncias não tóxicas nocivas, sólidas e líquidas em concentrações superiores a  50xTLV ou 
20xAPF tais como cimento, celulose, algodão, metais, fibra de vidro, plástico, alumínio, óleos 
minerais e vegetais, bactérias, fungos e microbactérias, recomendada para indústria têxtil, de metal e 
ferro, minas e obras subterrâneas, hospitais, laboratórios, indústria  farmacêutica etc;

• Norma EN149: 2001

FFP3 válvula de exalação

Ref. 20405
Máscara Descartável FFP1

• Máscara descartável   tipo concha, em polipropileno, com escudo duplo de 
resistência para ambientes húmidos e quentes, com protecção ao incómodo do vapor orgânico e gás 
abaixo do TLV e protecção de substâncias não tóxicas nocivas, sólidas , líquidas em concentrações 
superiores 4xTLV ou 4xAPF, tais como cimento, celulose, algodão, metais, óleos vegetais e madeira, 
recomendada sector agrícola, minas, carpintaria, indústria têxtil, etc;

• Norma EN149: 2001

FFP1 + Carvão Activado



Máscara Descartável FFP1 c/ Válvula
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• Máscara descartável  com 
• Protecção de substâncias não tóxicas, sólidas, liquidas em concentrações acima de 4 x TLV;
• Válvula de exalação permite menor acumulação de calor tornando a respiração mais fácil e fresca;
• Melhoria na comunicação e eficácia graças ao seu desenho de 3 painéis;
• Cobertura interior para maior comodidade;
• Design compatível com o uso de óculos;

• Norma EN 149:2001

FFP1 válvula de exalação;

Ref. 20133

Máscara Descartável FFP2

• Máscara descartável  com 
• Protecção de substâncias não tóxicas, sólidas, liquidas em concentrações acima de 4 x TLV;
• Válvula de exalação permite menor acumulação de calor tornando a respiração mais fácil e fresca;
• Mais durabilidade, em especial em ambientes quentes e húmidos, graças à capa interior resistente à 
humidade;
• Ajuste facial através de dois elásticos de ajuste, clip e almofada nasal;

• Norma EN 149:2001

FFP1 válvula de exalação;

• Máscara descartável  para partículas;
• Protecção de substâncias não tóxicas, sólidas, liquidas em concentrações acima de 10 x TLV;
• Melhoria na comunicação e eficácia graças ao seu desenho e 3 painéis;
• Cobertura interior para maior comodidade;
• Design compatível com uso de óculos;

• Norma EN 149:2001

FFP2

Ref. 20136 

Ref. 20135 

• Máscara descartável  para partículas;
• Protecção de substâncias não tóxicas, sólidas, liquidas em concentrações acima de 4 x TLV;
• Forma côncava;
• Ajuste facial através de dois elásticos de ajuste, clip e almofada nasal;
• Protecção duradoura graças à capa interior resistente à humidade;
• Design compatível com uso de óculos;

• Norma EN 149:2001

FFP1

• Máscara descartável  para partículas;
• Protecção de substâncias não tóxicas, sólidas, liquidas em concentrações acima de 4 x TLV;
• Melhoria na comunicação e eficácia graças ao seu desenho de 3 painéis;
• Coberta interior para maior comodidade;
• Design compatível com uso de óculos; 

• Norma EN 149:2001

FFP1

Ref. 20138 

Ref. 20134 
Máscara Descartável FFP1



• Máscara descartável 2 com 
• Protecção de substâncias não tóxicas, sólidas, liquidas em concentrações acima de 10 x TLV;
• Válvula de exalação permite menor acumulação de calor tornando a respiração mais fácil e fresca;
• Maior durabilidade, em especial em ambientes quentes e húmidos, graças à capa interior resistente à 
humidade;
• Ajuste facial através de dois elásticos de ajuste, clip e almofada nasal;

• Norma EN 149:2001

FFP válvula de exalação;

• Máscara descartável  com 
• Protecção de substâncias não tóxicas, sólidas, liquidas em concentrações acima de 50 x TLV;
• Válvula de exalação permite menor acumulação de calor tornando a respiração mais fácil e fresca;
• Melhoria na comunicação e eficácia graças ao seu desenho de 3 painéis;
• Maior comodidade no contacto com a cara devido à sua cobertura interior;
• Design compatível com o uso de óculos;

• Norma EN 149:2001

FFP3 válvula de exalação;

Ref. 20132
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Máscara Descartável FFP3 c/ Válvula
Ref. 20118

Máscara Descartável FFP2 c/ Válvula

• Máscara descartável  com 
• Protecção de substâncias não tóxicas, sólidas, liquidas em concentrações acima de 10 x TLV;
• Válvula de exalação permite menor acumulação de calor tornando a respiração mais fácil e fresca;
• Melhoria na comunicação e eficácia graças ao seu desenho de 3 painéis;
• Maior comodidade no contacto com a cara devido à sua cobertura interior; 
• Design compatível com o uso de óculos;

• Norma EN 149:2001

FFP2 válvula de exalação;

Ref. 20130

Máscara Descartável FFP2
Ref. 20139 

• Máscara descartável  para partículas;
Protecção de substâncias não tóxicas, sólidas, liquidas em concentrações acima de 10 x TLV; 
• Forma côncava;
• Ajuste facial através de dois elásticos de ajuste, clip e almofada nasal;
• Protecção duradoura graças à capa interior resistente à humidade;
• Design compatível com o uso de óculos;

• Norma EN 149:2001

FFP2



Máscara Selada FFP2 c/ Válvula para soldadura
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• Máscara descartável FFP2 com válvula de exalação e filtro carvão activo;
• A capa de carvão activo elimina o ozono produzido em operações de soldadura por arco tais como MIG e TIG;
• Duração prolongada graças à tecnologia utilizada no filtro de partículas que reduz a velocidade de saturação;
• Resistente a salpicos de soldadura devido ao seu tratamento especial com retardante à chama;
• Compatível com ecrâs de soldadura;
• Redução de calor e humidade devido à sua válvula (VAV);
• Melhor ajuste facilitado pela banda facial e pelos elásticos ajustáveis;
• Máximo nível de uso: 10 x TLV para partículas de ozono;

• Norma EN 149:2001

Ref. 20174

Máscara FFP2 c/ Válvula para soldadura

• Máscara descartável FFP2 com válvula de exalação e filtro carvão activo;
• Protecção de partículas e ozono em concentrações acima de 10 x TLV;
• Protecção contra fumos e soldadura;
• Capa de carvão activo elimina o ozono produzido em operações de soldadura por arco tais como MIG e TIG.
• Duração prolongada graças à tecnologia utilizada no filtro de partículas que reduz a velocidade de 
saturação;
• Resistente a salpicos de soldadura devido ao seu tratamento especial com retardante à chama.
• Compatível com ecrâs de soldadura;
• Redução de calor e humidade devido à sua válvula de exalação;

• Norma EN 149:2001

Ref. 20173

• Máscara descartável  com eliminação HF (Fluoreto de Hidrogénio).
• Protecção contra partículas em concentrações acima de 4 x TLV;
• Valores inferiores ao TLV para fluoreto de hidrogénio;
• Previnem a irritação. Desenhadas para eliminar os maus estares provocados pelos níveis baixos de 
gases e vapores em algumas operações juntamente com contaminantes em forma de partículas;
• Eliminam níveis baixos de gases e vapores específicos;
• Fiáveis, cómodas e leves;
• Gama especial;

• Norma EN 149:2001

 FFP1

• Máscara descartável  com  e filtro carvão activo;
• Protecção contra particulas em concentrações acima de 4 x TLV;
• Valores inferiores ao TLV para vapores orgânicos e cheiros incómodos;
• Previnem a irritação. Desenhadas para eliminar os maus estares provocados pelos níveis baixos 
de gases e vapores em algumas operações juntamente com contaminantes em forma de partículas;
• Válvula de exalação permite menor acumulação de calor tornando a respiração mais fresca;
• Eliminam níveis baixos de gases e vapores específicos;
• Fiáveis, cómodas e leves;

• Norma EN 149:2001

FFP1 válvula de exalação

Máscara  FFP1 c/ Eliminação HF

Ref. 20176

Ref. 20175

Máscara FFP1 c/ Válvula e Filtro Carvão
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• Máscara de silicone anti-gás M3 sem filtro, com adaptador facial tipo máscara;
• Corpo de silicone em cor preta, máscara interior, membrana fónica, válvula de exalação e de inalação 
integradas no conector, rosca de acordo com a norma EN 148-1, arnês de uma só peça com 5 pontos de 
fixação. Visor panorâmico em policarbonato;
• A máscara M3 pode utilizar-se com qualquer filtro que esteja de acordo com a norma EN148-1 e 
certificado conforme a norma EN 141;
• Não se deve utilizar esta máscara quando a concentração de agentes tóxicos específicos do filtro sejam 
superiores a 0,1% (filtros de classe 1), 0,5% (classe 2) e 1% (classe 3), presença de oxigénio inferior a 
17% do volume, presença de gases explosivos;

• Norma EN 136, EN 148-1

Utiliza um filtro: 
• Ref. 20022, 20022P3, 20023, 20023P3, 20024, 20025, 20026, 20026P3, 20027, 20027P3 ou 20028 (VER TABELA I);
• O campo de aplicação dependerá do filtro utilizado. 

Ref. 20021
Máscara Panorâmica em Silicone Classe II

• Semi-Máscara com filtros integrados;
• Pré-montada, preparada para utilização, desenhada para ter a máxima simplicidade e segurança na sua utilização;
• 2 Filtros de carvão activo de grande superfície, minimizam a resistência à respiração;
• O seu desenho de baixo perfil melhora a visão periférica;
• A válvula parabólica de baixa resistência facilita a ventilação e evita a acumulação de calor no interior da máscara;
• Peça facial suave e fabricada em material hipo-alérgico;
• Muito leve e equilibrada;
• Arnês ajustável;
• Banda de nuca com fecho rápido;
• Oferecem protecção eficaz à maioria dos contaminantes quer seja fase de gás, vapor ou em combinação com 
partículas;
• Protecção a vapores orgânicos (ponto de ebulição superior a 65ºC) até 10 x TLV ou 5000ppm, qualquer que seja 
menor valor e partículas até 50 x TLV;

• Norma EN 405:2002

• Semi-Máscara com filtros integrados;
• Pré-montada, preparada para utilização, desenhada para ter a máxima simplicidade e segurança na sua utilização;
• 2 Filtros de carvão activo de grande superfície, minimizam a resistência à respiração;
• O seu desenho de baixo perfil melhora a visão periférica;
• A válvula parabólica de baixa resistência facilita a ventilação e evita a acumulação de calor no interior da máscara;
• Peça facial suave e fabricada em material hipo-alérgico;
• Muito leve e equilibrada;
• Arnês ajustável;
• Banda de nuca com fecho rápido;
• Oferecem protecção eficaz à maioria dos contaminantes quer seja fase de gás, vapor ou em combinação com 
partículas;
• Protecção a vapores orgânicos (ponto de ebulição superior a 65ºC) até 10 x TLV ou 1000ppm, qualquer que seja 
menor valor e partículas até 10 x TLV

• Norma EN 405:2002

;

Semi-Máscara c/ Filtros Integrados A2P3
Ref. 20178

Semi-Máscara c/ Filtros Integrados A1P3
Ref. 20177
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Filtros para Máscaras Panorâmica Classe II (Tabela I)

Tipo

Gás

Combinados

Classe

A2

P3

20022 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

20022P3

20023P3

20026P3

20027P3

20023

20024

20025

20026

20027

B2

A2B2

ABEK2

A2P3

B2P3

A2B2P3

ABEK2P3

E2

K2

Código de cor Ref. Aplicação
Gases e vapores orgânicos com 
ponto de ebulição superior a 65º C

Gases inorgânicos e vapores

Gases ácidos (SO , HCI)2

Amoníaco

Gases e vapores orgânicos e inorgânicos

Gases e vapores orgânicos e partículas

Gases e vapores inorgânicos e partículas

Gases orgânicos, inorgânicos, 
vapores e partículas

Gases e vapores orgânicos, inorgânicos, 
ácidos, amoníaco e partículas sólidas e líquidas

Partículas sólidas e liquidas

Gases e vapores orgânicos e inorgânicos
gases ácidos e amoníaco

Unid. p/ caixa

• Máscara panorâmica duplo filtro M2 com adaptador facial; 
• Corpo de silicone, dois conectores para filtro com rosca especial, membrana fónica, válvula de exalação 
e de inalação integradas no conector, visor panorâmico em policarbonato, arnês de uma peça com 5 pontos 
de fixação;
• A utilização das máscaras de duplo filtro facilita a visão do utilizador uma vez que os mesmos se situam 
na lateral das máscaras;
• Esta máscara está destinada a ser utilizada numa atmosfera com presença de gases e vapores em que o 
utilizador também necessita de protecção dos olhos;
• Não se deve utilizar esta máscara quando a concentração de agentes tóxicos específicos do filtro sejam 
superiores a 0,1% (filtros de classe 1), 0,5% (classe 2) e 1% (classe 3), presença de oxigénio inferior a 
17% do volume e presença de gases explosivos;

• Norma EN 140, EN 141

Máscara Panorâmica Duplo Filtro Classe I
Ref. 20029

Utiliza dois filtros modelo: 
• Ref. 20054, 20042, 20043, 20044, 20045, 20047 ou 20046 ( );
• Filtros em ABS (reciclável);

VER TABELA II
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Ref. 20041

• Semi-máscara de protecção respiratória de gases e partículas de duplo filtro;
• Arnês formado por duas bandas elásticas;
• Não se deve utilizar em atmosferas com concentração de agentes tóxicos específicos do filtro 
superior a 0,1% de volume, presença de oxigénio inferior a 17% do volume e presença de gases 
explosivos;

• Norma EN 140 

Semi-Máscara Duplo Filtro Classe I

Utiliza dois filtros modelo: 
• Ref. 20054, 20042, 20043, 20044, 20045, 20047 ou 20046 (VER TABELA II);
• Filtros em ABS (reciclável);

Filtros para Máscaras e Semi-Máscaras Classe I (Tabela II)

Tipo

Gás

Partículas

Combinados

Pré-filtro especial para pinturas*

Aro pré-filtro*

Classe

A1 20042 2

2

2

2

2

2

2

10

1

20043

20044

20045

20054

20047

20046

20048

20065

B1

ABEK1

P3

A1P3

E1

K1

Código de cor Ref. Aplicação
Gases e vapores orgânicos com 
ponto de ebulição superior a 65º C

Gases e vapores inorgânicos, 
salvo o monóxido de carbono

Dióxido de enxofre e determinados 
gases e vapores ácidos

Amoníaco

Gases e vapores orgânicos, inorgânicos,
gases ácidos e amoníacos

Gases orgânicos, vapores e partículas, 
sólidas e líquidas

Partículas sólidas e líquidas

Unid. p/ caixa

* Existem pré-filtros e aros para proteger os filtros. Não são necessários nem compatíveis com os filtros P3 e combinados P3

Semi-Máscara  c/ Duplo Filtro Classe I
Ref.  20143

• Semi-máscara de altas prestações para usar exclusivamente com filtros classe 1; 
• Ligeira e com desenho ergonómico na parte em contacto com o rosto, facilidade de ajuste e aperto com 
amplo rebordo selado proporcionando maior conforto e um perfeito ajuste em elastómero hipo-alérgico, 
arnês com cinta de cabeça cómodo e fácil de colocar e tirar;
• Armazenar em lugar limpo, seco e livre de radiações ultravioletas,
lavar com água morna, utilizar sabão líquido neutro, secar a uma temperatura máxima de 50ºC, não utilizar 
dissolventes orgânicos;
• Não utilizar quando a proporção de oxigénio seja inferior a 19 %, utilizar na presença de oxigénio inferior 
a 17%  em volume, usar na presença de gases explosivos, usar unicamente na pre-sença de agentes 
tóxicos mencionados no campo de aplicação, usar na presença de gases explosivos;  

• Norma EN 140:1989; 

Utiliza dois filtros modelo: 
• Ref. 20310, 20311, 20312, 20313, 20314, 20315, 20316, 20317 ou  20318 (VER TABELA III).



Tipo

Gás

Partículas

Combinados

Pré-filtro especial para pinturas*

Aro pré-filtro*

Classe

A1 20310 6

6

6

4

4

2

2

2

10

2

24

20311

20312

20313

20314

20315

20316

20317

20319

20318

20320

K1

P3

A1P3

K1P3

ABE1P3

ABEK1P3

ABE1

ABEK1

Código de cor Ref. Aplicação
Gases e vapores orgânicos com 
ponto de ebulição superior a 65º C

Gases e vapores orgânicos, inorgânicos
e gases ácidos (SO , HCI)2

Gases e vapores orgânicos, inorgânicos, 
gases ácidos e amoníaco

Amoníaco

Amoníaco e partículas sólidas e líquidas

Gases orgânicos, vapores e partículas,
sólidas e líquidas

Gases e vapores orgânicos e inorgânicos, 
gases ácidos e partículas

Gases e vapores orgânicos e inorgânicos, gases
ácidos, amoníaco e partículas sólidas e líquidas 

Partículas sólidas e líquidas

Unid. p/ caixa
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• Semi-máscara de altas prestações para usar exclusivamente com filtros classe 1, ligeira e com desenho 
ergonómico na parte em contacto com o rosto, facilidade de ajuste e aperto com amplo rebordo selado 
proporcionando maior conforto e um perfeito ajuste em 100% silicone hipoalérgico, muito suave, 
conector de rosca: EN 148 (Classe 1), a localização dos filtros favorece a distribuição do peso que torna a 
máscara cómoda. Usar com 2 filtros classe 1;
• Armazenar em lugar limpo, seco e livre de radiações ultravioletas,
lavar com água morna, utilizar sabão líquido neutro, secar a uma temperatura máxima de 50ºC;
• Não utilizar quando a concentração de agente tóxico específico do filtro superior a 0,1% de volume, não 
utilizar quando a proporção de oxigénio seja inferior a 17% de volume,  não usar na presença de gases 
explosivos, usar unicamente na presença de agentes tóxicos mencionados no campo de aplicação;

• Norma EN 140

• Máscara panorâmica; 
• Viseira em policarbonato endurecido, permite uma visão panorâmica de 200º, resistente a 
impactos e rasgos, arnês de 4 pontos em elastómero com alta resistência química, pesa 418 gr, 
flexível e suave, fácil de utilizar; 
• Armazenar em lugar limpo, seco e livre de radiações ultravioletas,
lavar com água morna, utilizar sabão líquido neutro, secar a uma temperatura máxima de 50ºC, não 
utilizar dissolventes orgânicos;
• Não utilizar quando a proporção de oxigénio seja inferior a 17 %, utilizar na concentração de 
agentes tóxicos específicos do filtro superior a 0,1% de volume, usar na presença de oxigénio 
inferior a 17% de volume, usar na presença de gases explosivos, usar unicamente na presença de 
agentes tóxicos mencionados no campo de aplicação, usar na presença de gases explosivos; 
 
• Norma EN 136

Semi-Máscara em Silicone Duplo Filtro Classe I

Filtros para Máscaras e Semi-Máscaras Classe I (Tabela III)

Máscara Panorâmica Duplo Filtro Classe I

Ref. 20141

Ref. 20144

Utiliza dois filtros modelo: 
• Ref. 20310, 20311, 20312, 20313, 20314, 20315, 20316, 20317 ou 20318 (VER TABELA III);

Utiliza dois filtros modelo: 
• Ref. 20310, 20311, 20312, 20313, 20314, 20315, 20316, 20317 ou 20318 (VER TABELA III);
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* Existem pré-filtros e aros para proteger os filtros. Não são necessários nem compatíveis com os filtros P3e combinados P3



• Máscara panorâmica em silicone;
• Viseira em policarbonato endurecido, permite uma visão panorâmica de 200º, resistente a impactos e rasgos, 
arnês de 5 bandas em silicone de extrema durabilidade resistente à deformação, flexível e suave, com filtros de 
rosca standard EN 148-1 e visor EN 166B  fácil de utilizar, o amplo rebordo selado proporciona maior conforto, 
segurança e um perfeito ajuste, com Factor de Protecção Nominal 1000, compatível com filtros de classe 2, com 
sistemas motorizados (Refº20001 e 20008) e com máscara completa de linha de ar comprimido;  
• Armazenar em lugar limpo, seco e livre de radiações ultravioletas, lavar com água morna, utilizar sabão líquido 
neutro, secar a uma temperatura máxima de 50ºC, não utilizar dissolventes orgânicos;
• Não utilizar quando a concentração de agente tóxico específico do filtro superior a 0,1% de volume, não utilizar 
quando a proporção de oxigénio seja inferior a 19% de volume, não usar na presença de gases explosivos, usar 
unicamente na presença de agentes tóxicos mencionados no campo de aplicação;
• Peso: 610 gr;

• Norma EN 140
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• Máscara panorâmica;
• Viseira em policarbonato endurecido, permite uma visão panorâmica de 200º, resistente a impactos e 
rasgos, arnês de 4 bandas em elastómero hipoalérgico com alta resistência química, flexível e suave, fácil 
de utilizar, o amplo rebordo selado proporciona maior conforto, segurança e um perfeito ajuste, com Factor 
de Protecção Nominal 1000, compatível com filtros de classe 2, com sistemas motorizados (Ref. 20001 e 
20008) e com máscara completa de linha de ar comprimido;  
• Armazenar em lugar limpo, seco e livre de radiações ultravioletas, lavar com água morna, utilizar sabão 
líquido neutro, secar a uma temperatura máxima de 50ºC, não utilizar dissolventes orgânicos;
• Utilizar quando a concentração de agentes tóxicos específicos do filtro superior a 0,1% de volume, 
utilizar na presença de oxigénio inferior a 17%  em volume, usar na presença de gases explosivos, usar 
unicamente na presença de agentes tóxicos mencionados no campo de aplicação;
• Peso: 437 gr;

• Norma EN 140 

Ref. 20142
Semi-Máscara em Silicone Classe II

Utiliza um filtros modelo: 
• Ref. 20321, 20322, 20323, 20324, 20325, 20326,
 20327, 20328, 20329, 20330, 20331, 20332 ou 20333 (VER TABELA IV);

Utiliza um filtros modelo: 
• Ref. 20321, 20322, 20323, 20324, 20325, 20326, 20327, 20328, 
20329,20330, 20331, 20332, 20333, 20334, 20335 ou  20336 (VER TABELA IV). 

Máscara Panorâmica Classe II

Máscara Panorâmica em Silicone Classe II

Ref. 20145

Ref. 20146

• Semi-Máscara de altas prestações para usar exclusivamente com filtros classe 2; 
• Ligeira e com desenho ergonómico na parte em contacto com o rosto, facilidade de ajuste e aperto, o 
amplo rebordo selado proporciona maior conforto e um perfeito ajuste, peça facial 100% silicone 
hipoalérgica, conector de rosca EN 148 (Classe 2), factor de protecção nominal 50, usar com 2 filtros 
classe 2, a pequena válvula de inalação e exalação facilita a respiração, reduzindo assim a fadiga;
• Armazenar em lugar limpo, seco e livre de radiações ultra-violetas;
• Lavar com água morna, utilizar sabão líquido neutro, secar a uma temperatura máxima de 50ºC;
• Não utilizar quando a concentração de agente tóxico específico do filtro superior a 0,1% de volume, não 
utilizar quando a proporção de oxigénio seja inferior a 19% de volume, não utilizar dissolventes orgânicos, 
não usar na presença de gases explosivos, usar unicamente na presença de agentes tóxicos mencionados 
no campo de aplicação;
• Peso: 151 gr;

• Norma EN 140 

Utiliza um filtros modelo: 
• Ref. 20321, 20322, 20323, 20324, 20325, 20326, 20327, 20328, 20329, 
20330, 20331, 20332, 20333, 20334, 20335 ou 20336 (VER TABELA IV); 
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Filtros para Máscaras e Semi-Máscaras Classe II (Tabela IV)
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Tipo

Gás

Partículas

Combinados

Classe

A2 20321 4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

20327

20328

20329

20330

20334

20332

20336

20331

20335

20333

20322

20323

20324

20325

20326

B2

AB2

AX2

ABEK2

P3

A2P3

B2P3

AB2P3

K2P3

ABEK1PHG

E2P3

ABEK2P3

HGP3

E2

K2

Código de cor Ref. Aplicação

Gases inorgânicos e vapores

Gases orgânicos e vapores

Gases ácidos (SO , HCI)2

Amoníaco

Gases e vapores orgânicos e inorgânicos

Gases e vapores orgânicos, inorgânicos, 
gases ácidos e amoníaco

Partículas sólidas e líquidas

Gases e vapores orgânicos e partículas

Gases e vapores inorgânicos, e partículas

Gases orgânicos e inorgânicos, vapores 
e partículas

Amoníaco e partículas

Gases e vapores orgânicos e inorgânicos, ácidos, 
amoníaco e partículas sólidas e líquidas, vapores mercúrio 

Gases àcidos e partículas

Gases e vapores orgânicos e inorgânicos, ácidos, 
amoníaco e partículas sólidas e líquidas 

Vapores de mercúrio e partículas

Gases orgânicos e vapores com ponto 
de ebulição inferior a 65º C

Unid. p/ caixa

Máscara Panorâmica
Ref. 20206P/M/G • Máscara panorâmica com amplo campo de visão;

• Visor em policarbonato resistente ao impacto e riscos. Peças faciais em elastómero leves e 
suaves;
• Desenhadas com dois filtros apresentam uma baixa resistência à respiração e um bom equilibro 
de pesos;
• Fáceis de colocar e retirar graças ao seu arnês com quatro pontos de ajuste;
• Zona destinada a facilitar a comunicação;
• Sistema de conexão de Baioneta;
• Peso: 450 gr;
• Disponível em vários tamanhos: 

• Filtros: VER TABELA V;

• Norma EN136 (Classe I)

tamanho

Pequeno
Médio
Grande

20206P
20206M
20206G

ref.



• Semi-máscara de protecção em silicone;
• Arnês de sujeição; banda da nuca com ajuste rápido;
• Válvula de exalação abre-se facilmente para eliminar o ar inalado, permitindo fácil respiração;
• Cómoda e flexível devido ao seu fabrico em elástomero de silicone;
• Disponível em vários tamanhos:

• Filtros: VER TABELA V;
• Norma EN140:1998
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• Semi-máscara em silicone;
• Contém peças faciais elastoméricas, hipoalergénicas, leves e suaves;
• Substituição de filtros selectivo para partículas ou gases e vapores;
• Arnês. Banda de nuca com fecho rápido;
• Disponível em vários tamanhos: 

• Filtros: VER TABELA V;
• Norma EN140

Semi-Máscara em Silicone

Semi-Máscara de Protecção

Filtros para Máscaras e Semi-Máscaras (Tabela V)

Ref. 20205P/M/G

Ref. 20154P/M/G

Tipo
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Classe

A1 20352 4

4

4

8

4

4

4

4

4

20356

20357

20358

20353

20354

20350

20351

20355

K1

ABEK1
A1

+
Formaldahido

+
Cloro

HGP3

AXP3

ABEK2P3

A2

ABE1

Ref. Aplicação

Amoníaco e os seus derivados

Vapores orgânicos com ponto de ebulição superior  a 65º C,
 inorgânicos, gases ácidos e amoníaco e seus derivados

Vapores de mercúrio, gases de cloro e partículas

Vapores orgânicos com ponto de ebulição inferior a 65% C, 
quando apenas existe um único contaminante orgânico e partículas

Vapores orgânicos com ponto de ebulição superior a 65%C, 
inorgânicos, gases ácidos, amoníaco e seus derivados e partículas

Vapores orgânicos com ponto de ebulição superior a 65% C

Gases e vapores orgânicos com ponto 
de ebulição superior a 65º C

Gases orgânicos e vapores com ponto 
de ebulição superior a 65º C

Vapores orgânicos com ponto de ebulição 
superior a 65º C, inorgânicos e gases àcidos

Unid. p/ caixaCódigo de cor

tamanho

Pequeno
Médio
Grande

20205P
20205M
20205G

ref.

tamanho

Pequeno
Médio
Grande

20154P
20154M
20154G

ref.

20

30

20207

20211

P3

P1

Filtro partículas P3R (necessita retentor 501)

Filtro partículas P1R (necessita retentor 501)

Retentor 501 220204 Retentor de filtro

2020214P3 Filtro partículas P3R
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Garrafa para Equipamento de Respiração Autónomo

Air Compact

Capuz para Linha de Ar

Ref. 20252V

Ref. 20001

Ref. 20003

• Equipamento autónomo de filtração de ar;
• Deve utilizar-se com máscara ou capuz homologado, quando a máscara ou capuz se ligam a este 
equipamento, o ar filtrado cria uma sobrepressão de ar limpo dentro do capuz que incrementa o 
nível de protecção. Caixa do motor em ABS anti-choque. Inclui bateria, carregador, cinturão e tubo 
de ligação ao capuz, utiliza-se com 3 filtros de Classe 2 (Filtros não incluídos);
• Autonomia de 6 horas. Caudal mínimo de segurança 150L/ min, sistema de emergência 
electrónico, incrementador de fluxo de ar eléctrónico, cinturão ergonómico para uma posição de 
trabalho confortável, sistema de tubo de fácil ligação;
• Composição: ABS;
• Bateria NIMH de eliminação ecológica;
• Filtros para o equipamento: VER TABELA IV;
• Filtros não incluídos;
• Peso: 1350 gr;
• Norma EN 12941

• Cómodo equipamento com acolchoado NOMEX sobre suspensórios e suporte dorsal que 
garante uma perfeita distribuição do peso durante a sua utilização, permite o utilizador respirar ar 
respirável proveniente da garrafa que leva nas costas, o redutor de pressão com auto compensação 
activa, está dotado de uma válvula de segurança que se activa ao detectar qualquer anomalia, 
contém um avisador acústico de reserva de ar situado no reductor de pressão, o manómetro 
encontra-se situado na zona peitoral, permitindo assim uma leitura rápida, cómoda e segura, 
também devido à sua cor fotoluminescente e indicado em vermelho a escala de actuação do 
avisador acústico, máscara anti-gás de pressão positiva, com corpo de neopreno e certificação 
Europeia segundo a norma EN 136, membrana fónica incorporada, conexão segundo a norma 
EN148-3, regulador de pressão automático, permite accionar o fluxo de ar simplesmente com a 
primeira inspiração sem necessidade de manipulação, aceita garrafas de 3, 6 e de 6,8 litros, que 
podem ser metálicas ou compostas e devem conter ar respirável conforme a norma EN 12021, 
durante a intervenção, controlar regularmente o manómetro;
• Acessório Complementar: Garrafa para equipamento autónomo 6 litros (300 bar) refª. 20252 V;
• Norma EN 137, EN 148

• Garrafa de ar comprimido para equipamento autónomo Diablo MM ref. 20250V;
• Capacidade de 6 litros a 300 bar.

• Capuz  para ligação a sistema de respiração por linha de ar;
• Composto por uma capa fabricada com um material muito flexível e ligeiro de poliuretano que cobre a cabeça e 
ombros;
•Películas descartáveis que protegem o visor contra danos e/ou salpicaduras (vendidas separadamente). o arnês de 
cabeça inclui uma banda anti-suor e pode ser ajustado em largura e altura, para proporcionar máximo de conforto, 
dispõe de um barbaqueixo, para evitar o desprendimento do capuz quando se trabalha em posições forçadas;
• Este sistema de respiração assisitida proporciona ao utilizador uma sobreposição de ar de qualidade, bem como 
óptima protecção facial. O sistema está preparado para ligar com uma linha de ar comprimido já instalado na empresa; 
• Inclui um tubo de ligação à linha de ar e ao regulador de pressão;
• Factor de protecção nominal: 200.R;
• Regulação de fluxo de ar 130-210l/m regulável;
• Fecho do visor previne distorções de visão, fácil substituição de película de visor. A mangueira de ar fornece ar ao 
visor sem provocar embaciamento e ar frio sobre a cabeça do utilizador;
• Campo de visão concentrado (230 x 110 mm) previne reflexos de luz. Inclui regulador de fluxo de ar e avisa o utilizador 
quando o fluxo é insuficiente;
• Peso: 700 gr;
• Norma EN 1835

Equipamento de Respiração Autónomo
Ref. 20250V



• Fabricado em poliéster reforçado com fibra de vidro com cobertura de borracha que dá ao capuz 
resistência e limita os efeitos do ruído produzido pela repulsão de partículas, ligeiro e confortável. Arnês de 
cabeça ajustável, ajuste de pescoço confortável e lavável, fácil substituição do filme protector do visor;
• Campo de visão 145 x 90 mm, com fluxo de ar de 130-210 l/minuto ajustável, indicador do nível de fluxo 
de ar para total segurança;
•Factor de Protecção Nominal >1000;
• Protege as vias respiratórias, cara e cabeça de partículas, gases e vapores;
• Ideal para projecções de jactos de areia, com equipamento de filtração Refª. 20095;
• Inclui capa;
• Peso: 2100 gr incluindo tubo e regulador; 

• Norma EN 271

• Tubo de 10 metros, com 9 mm de diâmetro, para ligação ao equipamento RAFU Refª 20095, à máscara ou 
capuz do trabalhador; 
• Inclui ligações CEJN;
• Peso: 1750 gr.
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• Capuz dentro do qual se cria uma sobrepressão de ar limpo procedente do motor ventilador filtrante, é 
indispensável usar filtros apropriados. Para usar juntamente com o equipamento Refª 20001. Factor 
protecção nominal: 50;
• Material Capuz: PU. Material visor: Acetato; 
• Equipamento complementar: Refª 20038 - filme protector de visor;

• Norma EN 12941

•  Equipamento de filtração de ar comprimido que transforma o ar comprimido de uma linha de ar normal 
em ar limpo e respirável;
• Liga-se por um extremo à linha de ar e pelo outro ao tubo Ref.ª 20097, que permitirá ao trabalhador 
mover-se com uma mangueira de 10m. Inclui separador água-ar, 2 filtros P3 integrados com 800 gramas 
de carvão activo e uma ligação estandar CEJN de aço;
• Pressão do ar fornecido entre 4 bar (mínimo) e 10 bar (máximo) dependendo da aplicação, com 
mangueira que liga a fonte de ar comprimido ao equipamento que deve ter um diâmetro interior a 11 mm, 
para assegurar que passa o máximo caudal de ar;
• Caudal máximo: 900l/min a 10 bar e temperatura ambiente 0ºC a 50ºC;
• Válido até dois utilizadores (solicitando uma ligação especial);
• Não se deve manusear os filtros, se as ligações estão feitas e está a passar fluxo de ar pelo equipamento;
• Equipamentos complementares:

Refª. 20096 - Filtros de substituição
Refª. 20040 - Ar acondicionado para linha de ar
Refª. 20097 - Tubo 10 m + ligações

• Peso: 12,78 kg;
• Medidas: 35 x 21 x 31,5 cm;

• Norma EN 1835 
• Norma EN 12021, EN 143 (filtro P3), EN 141 (filtro A3)

Capuz para Equipamento Motorizado

Commander

Equipamento Linha de Ar

Tubo + Ligações

Ref. 20004

Ref. 20007

Ref. 20095

Ref. 20097


