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PT 

DESCRIÇÃO 

Máscara autofiltrante de partículas moldadas. A máscara 5280 FFP2 é uma máscara autofiltrante 

projetada proporcionalmente para o utilizador com proteção confortável e leve. É uma máscara 

muito eficaz para filtrar partículas sólidas e líquidas não voláteis. 

É desenvolvida com um desenho convexo e duas bandas de ajuste. Na zona frontal e nasal tem 

uma almofada e um ajuste de alumínio adaptável a todas as estruturas nasais, de tal forma que 

permite um ajuste perfeito.  Foi concebido para se adaptar a todos os tamanhos faciais. Possui 

uma válvula de ventilação que permite a exalação, evitando a acumulação de condensação ao 

respirar enquanto se trabalha para prolongar a vida útil do mesmo sob as diferentes 

temperaturas ambientais de trabalho 

 

Proteção: 

Partículas sólidas e/ou liquidas não voláteis. Máximo nivel de filtragem 50 x VLA para partículas. 

 

COMPOSIÇÃO 

PRIMEIRA CAMADA: 

• Material: PP 

• Peso: 50g/m2  

• Cor: blanco 
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SEGUNDA CAMADA: 

• Material: fibra filtrante de PP 

• Peso: 50g/m2  

• Cor: branco 

 

TERCEIRA CAMADA: 

• Material: poliéster 

• Peso: 220g/m2 ±5 g/m2  

• Cor: branco 

 

BANDA ELÁSTICA 

• Material: algodão com licra, livre de látex 

• Resistência à rutura: 10 N 

• Alongamento à rutura: 280% 

• Longitude: 03/cm  

• Largura: 6mm 

• Cor: branco 

 

BARRA NASAL: 

• Material: cinta de aluminio 

• Proporciona boa vedação e efeito de modelagem 

• Longitude: 90±1mm  

• Largura: 0.15 ±mm 

 

ALMOFADA NASAL: 

• Material: esponja esponjosa 

• Densidade: 25kg/m3 +/- 2 

• Cor: cinzento escuro 
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• Longitude: 95±0.3mm  

• Largura: 11 ±0.1mm 

 

VÁLVULAS DE RESPIRAÇÃO: 

• Material: plástico médico 

• Cor: branco 

• Película de silicone de gel de sílica: verde 

 

PRODUTOS DISPONÍVEIS 

 
 

Código Descrição 

2015-001012 MÁSCARA 5260 FFP2 COM VÁLVULA 
 
*Se deseja obter mais informação acerca dos nossos produtos ou meios de aplicação, pode visitar a nossa 

página web www.carrepairsystem.eu ou enviar-nos um e-mail a carsistema@carsistema.pt  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As especificações Técnicas e sugestões estão baseadas na nossa própria experiência. Asseguramos a 

perfeita qualidade do produto. Não obstante, considerando que as condições de cada uso concreto 

transcendem o nosso controle, não nos responsabilizamos pelos resultados obtidos. 
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