
MÁSCARAS – PROTEÇÃO
RESPIRATÓRIA

MÁSCARAS RESPIRATÓRIAS PFF1 E PFF2

Descrição:

Respirador de formato dobrável. Fabricado com quatro camadas de materiais 
de não tecido, sendo a parte externa composta de não-tecido, cor azul ou 
branco tratada com material para não absorção de fluidos líquidos que serve de
proteção para o material estrutural e o filtro eletrostático. Internamente é 
adicionado não-tecido antialérgico para contato facial. Neste conjunto são 
fixadas duas tiras de elástico sobre presilhas plásticas onde é possível ajustar 
a pressão do respirador sobre o rosto, e um clip metálico para selagem sobre o
septo nasal.

MARCA: KSN • PRO-SAFETY • 3M



CONFORT – PFF1 E PFF2 COM VÁLVULA

KIT 10 UN – Respirador semifacial descartável, classe PFF1 e PFF2 (s), 
modelo concha. Formado por feltro em poliéster, filtro com tratamento 
eletrostático, TNT na parte externa, clip nasal metálico, elásticos de poliéster 
com elastano e válvula de exalação em polipropileno com membrana de 
borracha sintética.Oferece proteção contra poeiras e névoas não oleosas e 
fumos.

 Formato concha: maior conforto e adaptabilidade aos diversos tipos de rostos
• Clipe nasal que facilita a vedação e eficiência do respirador
• Tira de espuma nasal interna para maior conforto
• Elásticos que proporcionam melhor ajuste
• Válvula de exalação de alta performance com fluxo de ar 360º

CA: 40764 (PFF1) 40767 (PFF2)

MARCA: DELTA PLUS



CONFORT – PFF2 COM VÁLVULA (CARVÃO ATIVO)

Descrição:

KIT 10 UN – Respirador semifacial descartável, classe PFF2 (s), modelo 
concha. Formado por feltro em poliéster, tecido de fibras sintéticas com carvão 
ativado, filtro com tratamento eletrostático, TNT na parte externa, clip nasal 
metálico, elásticos de poliéster com elastano e válvula de exalação em 
polipropileno com membrana de borracha sintética. Oferece proteção contra 
poeiras, névoas não oleosas, fumos e odores de certos tipos de vapores 
orgânicos.

Benefícios:

• Formato concha: maior conforto e adaptabilidade aos diversos tipos de rostos
• Clipe nasal que facilita a vedação e eficiência do respirador
• Tira de espuma nasal interna para maior conforto
• Elásticos que proporcionam melhor ajuste
• Válvula de exalação de alta performance com fluxo de ar 360º

CA: 40808 

MARCA: DELTA PLUS



JUPITER

Descrição:

Respirador semifacial com manutenção, estrutura em polipropileno e borda em 
elastômero de borracha (TPE). Válvula de exalação em polipropileno com 
membrana de borracha. Tirantes ajustáveis em elastano. Para uso com 2 filtros
da série M6000, vendidos separadamente. Disponível nos tamanhos P/M e 
M/G.

Benefícios:

• Borda em elastômero de borracha com acabamento soft touch para uso 
prolongado
• Tirantes em elastano que proporcionam melhor ajuste, vedação e eficiência 
do respirador
• Projetada para alto fluxo de ar: facilita a inalação e exalação diminuindo a 
fadiga do usuário
• Materiais atóxicos e hipoalergênicos

CA: 40638

MARCA: DELTA PLUS



RESPIRADOR SEMI FACIAL MASTT 2402 VO/GA – ALLTEC

Descrição:

O modelo MASTT 2402 opera com dois filtros. O corpo do respirador é 
moldado em elastômero sintético atóxico, ultra macio, com bordas internas 
almofadadas, proporcionando uma perfeita vedação aos diferentes tipos de 
rosto de usuários. Possui duas válvulas de inalação e uma de exalação. A 
aranha frontal de fixação, o conector para filtro, as válvulas e os cartuchos são 
fabricados em plástico resistente ao calor. Proporciona fixação à face em 
quatro pontos, através de tirantes elásticos móveis com regulagem de pressão 
proporcionada pela fácil variação de comprimento, através de passadores em 
plástico resistente.

CA: 10463

MARCA: Alltec



RESPIRADOR ALLTEC 2001 COM 1 FILTRO

Descrição:

Respirador com 1 Cartucho incluso modelo 2001 + cartucho abek-01, são 
compostos por carvão ativado granulado envolvido por um cartucho plástico. 
Para contamiqnastes específicos (como amônia, formaldeído, gases ácidos e 
mercúrio) o carvão ativado também é tratado para que haja absorção química 
do contaminante.

Características: Respirador purificador de ar de segurança tipo peça Semi 
Facial confeccionado Com tecnologia Alcryn. Aranha Com 4 pontos de fixação, 
uma válvula de exalação, queixeira interna, duas entradas Para Filtros 
químicos e mecânicos.

Importante: Os Filtros químicos são compostos Vapores Orgânicos, Cloro, 
Ácido Clorídrico, Dióxido de Cloro, Dióxido de Enxofre, Sulfeto de Hidrogênio 
(apenas para fuga), Amônia/Metilamina, Formaldeído e Fluoreto de Hidrogênio.

Modelo abek por carvão ativado granulado envolvido por um cartucho plástico. 
Para contaminastes específicos (como amônia, formaldeído, gases ácidos e 
mercúrio) o carvão ativado também é tratado para que haja absorção química 
do contaminante.

CA: 14781

MARCA: ALLTEC

https://www.superepi.com.br/pesquisa/?p=cartucho
https://www.superepi.com.br/pesquisa/?p=cartucho


MÁSCARA RESPIRATÓRIA SEMI-FACIAL ALLTEC 2402 PARA 2 FILTROS

Descrição: 

Um respirador purificador de ar pode proteger os trabalhadores contra 

partículas nocivas no ar, como fuma, gases, névoas, neblinas ou sprays. Estes 

riscos podem causar tontura ou infecções pulmonares graves. Máscara 

respiratória Semi-Facial alltec 2402 com um design equilibrado para mais 

conforto e cartuchos menores para melhorar a visibilidade, é projetado e 

construído para o desempenho e conforto. Fácil de usar, confortável e leve, a 

Alltec é um respirador de ótima escolha na proteção respiratória para o 

profissional.

Fotos meramente ilustrativas, Cartuchos e acessórios vendidos 

separadamente.

Características do Produto: A máscara conta também com válvulas de exalação

dos 2 lados e mais 2 adaptadores para o filtro químico, sua cor é azul e possui 

uma aranha com 4 pontos de fixação.

Cuidados: Um respirador purificador de ar é frequentemente usado em 

ambientes de trabalho que contêm riscos de gases e partículas perigosas. Com

a natureza diferente de vapores, as latas usadas nestes respiradores são 

especialmente concebidos para os perigos específicos. Por isso, é muito 

importante que os empregadores, bem como os funcionários sabem que tipos 

de gases poderia estar presente no local e saber qual respirador para escolher 

para lidar com as questões de segurança.

CA: 10463

MARCA: ALLTEC

https://www.superepi.com.br/pesquisa/?p=gases
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