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INFORMAÇÃO TÉCNICA
NORMAS E CARACTERÍSTICAS PARA A  
PROTECÇÃO RESPIRATÓRIA

As máscaras respiratórias conferem protecção contra as agressões respiratórias às quais os trabalhadores podem 
estar expostos: poeiras, aerossóis, fumos ou gases. Cada cartucho filtrante é diferenciado por um código de cor. 

CARTA DE UTILIZAÇÃO DOS FILTROS

FILTROS PARA POEIRAS E AEROSSÓIS

CLASSE DE ABSORÇÃO DOS FILTROS (GASES E VAPORES)

CLASSE DE ABSORÇÃO DOS FILTROS (GASES E VAPORES)

FILTRAÇÃO  
PARA GASES E VAPORES 

CÓDIGO  
COR TIPOS DE PROTECÇÃO

TIPO A  Contra gases e vapores orgânicos cujo nível de concentração é > a 65º.(Solventes e 
hidrocarbonetos) 

TIPO B Contra gases e vapores não orgânicos, salvo o óxido de carbono. 

TIPO E Contra o dióxido de enxofre e determinados gases e vapores acidos. 

TIPO K Contra o amoniaco e determinados derivados aminados. 

TIPO CÓDIGO COR TIPOS DE PROTECÇÃO

P1 
Para proteger o utilizador contra as partículas 
sólidas grossas sem toxidade especifica. 
(Carbonato de cálcio) 

P2
Contra os aerossóis sólidos e/ou líquidos, 
indicados como perigosos ou irritantes. 
(Silicio, carbonato de sódio) 

P3 Contra os aerossóis sólidos e/ou líquidos, 
tóxicos.  (Berilio -partículas radioactivas)

CLASSE FFP1 FFP2 FFP1

% minima de eficácia 78% 92% 98%

Passagem total para o exterior 22% 8% 2%

Poder de filtração do filtro 80% 94% 99%

* 1 Factor de protecção nominal 4.5x 12.5x 50x

* 2 Valor médio de exposição (VME) 4X T.L.V. 4x T.L.V. 10x T.L.V. 20x T.L.V.

Classe 1  
(utilização ligeira) 

Filtro de baixa capacidade 
(concentração em poluente < a 0,1% ou 1000ppm*) 

Classe 2 
(utilização geral) 

Filtro de média capacidade 
(concentração em poluente < a 0,5% ou 5000ppm*)

Classe 3 
(utilização específica) 

Filtro de alta capacidade  
(concentração em poluente < 0,1%)

EXEMPLO PARA UM FILTRO ABEK+P: 

NORMAS

EN 136 - Norma que regula os requisitos mínimos 
para a utilização das máscaras como protecção 
respiratória.

EN 140 - Esta norma específica os requisitos 
mínimos a cumprir pelas semi-máscaras para 
puderem utilizar-se como parte de equipamentos 
de protecção respiratória, excepto os 
equipamentos destinados a evacuação.

EN 14387:04 - Esta norma específica os requisitos 
mínimos a cumprir pelos filtros combinados 
a serem usados como componentes de 
equipamento de protecção respiratória, excepto 
os equipamentos de resgate e máscaras auto-
filtrantes. Ficam igualmente excluídos desta 
norma, os filtros ‘AX’ para compostos orgânicos 
com baixo ponto de ebulição, os filtros ‘SX’ para 
uso contra compostos específicos e os filtros para 
monóxido de carbono (CO).

EN 148-1 - Uniões roscadas para pinças faciais. 
Parte 1 -União roscada normal. 

EN 149 - Esta norma europeia específica os 
requisitos mínimos a cumprir pelas máscaras 
auto-filtrantes de protecção contra partículas, 
exceptuando as máscaras abrangidas pelas 
normas EN 136 e EN 140.

*  F.P.N. (Factor de protecção nominal) -nível média de protecção do 
respirador testada em laboratório 

* T.L.V.  (Threashold Limit Value) - valor médio de exposição de um 
trabalhador mediante 8h/dia, 40h/semana. 
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SEMI-MÁSCARA - 6200
REF. 3M 6200 

Meia máscara reutilizável em elastómero cinza. 
Composta de peça facial e filtros intercaláveis para 
partículas ou gases e vapores. Arnês de segurança. 
Banda de nuca com fecho rápido. 

EN 140

MÁSCARAS

FITMASK - TPE  
REF. FITMASK 

Semi-máscara fabricada em TPE (elastómero termoplástico) que 
permite uma grande flexibilidade para uma adaptação perfeita à 
cabeça. O TPE é confortável, sem odor e higiénico. Ergonómico com 
prega interior para maior comodidade. 2 Filtros mediante rosca; 
válvula exalação central. 

EN 140

MASK II PLUS 
REF. MASK II PLUS  

Semi-máscara fabricada em borracha natural inodora com 
acabamento em mate, pelo que elimina reflexos e aderência de 
sujidade; volume de ar interior superior; apta a usos prolongados; 
ajuste frontal; mais confortável; 2 filtros mediante rosca; válvula de 
exalação no centro da máscara. 

EN 140

MASK I PLUS 
REF. MASK I PLUS  

Semi-máscara fabricada em borracha natural com prega interior que 
assegura um fecho hermético. Práctico encaixe de cabeça. Um filtro 
mediante rosca. Válvula de exalação montada na zona inferior da 
máscara.   

EN 140

AUTO-FILTRANTE - 4255  
(GASES E VAPORES FFA2P3D)
REF. 3M 4255 

Semi-máscara auto-filtrante. Tem 2 válvulas e 2 filtros de 
carvão activo integrados. Utilizam válvula parabólica que reduz 
ainda mais a resistência à respiração, evitando acumulação de 
calor. Vapores orgânicos e partículas FFA2 P3 hipoalergénico. 
Compatível com óculos e protecção auditiva 3m. EN 140

VAPORES  
ORGANICOS 10XTLV  
PARTICULAS 50X TLV
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MÁSCARAS

MÁSCARA PANORÂMICA 6800
REF. 3M 6800

Máscara de protecção integral com visor em policarbonato. 
É utilizada com filtros intercambiaveis para gases e vapores 
ou partículas. Muito leve. Amplo campo de visão. Arnês com 
4 pontos ajuste.

EN 136 CLASSE II

SEMI-MÁSCARA - 7500
REF. 3M 7500 

Meia máscara reutilizável em silicone azul translúcido. 
Composta de peça facial substituível e filtros 
intercambiaveis para partículas, gases e vapores. 
Compatível com outros equipamentos.  
Válvula COOL FLOW para melhor exalação. 

EN 140

FILTROS MÁSCARA SEMI-MÁSCARAS
REF. FILTROS MEIA MÁSCARA 

FILTROS: 
REF. P2 
REF. P3 
REF. A1 
REF. ABEK 1 
REF. ABEK 1 P2

EN 140
EN 143

EN 14387

MÁSCARA PANORÂMICA URANUS  
REF. URANUS

Máscara de protecção integral com visor em policarbonato. 
É utilizada com um filtro frontal intercambiavel para gases e 
vapores ou partículas. Muito leve. Amplo campo de visão.

EN 140

FILTROS MÁSCARA PANORÂMICAS
REF. FILTROS MÁSCARA PANORÂMICA

FILTROS: 
REF. A2 P3
REF. ABEK 2 P3

EN 140
EN 148-1

FILTROS
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MÁSCARAS

AUTO-FILTRANTE - 8812 
REF. 3M 8812 

Máscara auto-filtrante descartável para partículas. A duração é 
maior, em especial em ambientes quentes e húmidos, graças à capa 
interior resistente à humidade. Excelente ajuste facial proporcionado 
pelos dois elásticos, pelo clip e almofada nasal. Valvula de exalação 
montada na zona inferior da máscara.

EN 140

(FFP1V)

AUTO-FILTRANTE - 8710
REF. 3M 8710

Máscara auto-filtrante descartável FFP1 para partículas, de fácil 
colocação devido à sua forma côncava. Ajuste por 2 elásticos, clip 
e almofada nasal. Especial para pó não tóxico. Factor de protecção 
4XTLV

EN 140

MÁSCARA PAPEL SIMPLES
REF. M102T 

Máscara descartável em papel simples. Clip nasal adaptável para 
melhor ajuste ao perfil facial. Para poeiras não toxicas. Modelo ideal 
para uso hospitalar, laboratórios, etc.

EN 140

AUTO-FILTRANTE - 9310  
REF. 3M 9310

Máscara auto-filtrante descartável para partículas. Sem válvula. 
Melhoria na comunicação graças ao desenhos dos 3 painéis. 
Embalagens individuais. Leve. 
FNP: 4XTLV 

EN 140

(FFP1V)

AUTO-FILTRANTE -  9312 
REF. 3M 9312 

Máscara auto-filtrante descartável em polipropileno para partículas. 
Com valvula de exalação para optimizar fluxo de ar, reduzindo calor 
e humidade. Embalado individualmente. Leve. Especial para pó não 
tóxico. 
FNP: 10X TLV

EN 140

(FFP1V)
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AUTO-FILTRANTE - 9925 
REF. 3M 9925   

Máscara auto-filtrante descartável em polipropileno + 
carvão activo para partículas. Com valvula de exalação para 
optimizar fluxo de ar, bandas ajustaveis. Especial para pó 
tóxico + protecção de ozono. Oferece protecção a fumo de 
soldadura. Resistente a chispas.  FNP: 10XTLV

EN CLASSE II

(SOLDADURA  
FFP1V)

AUTO-FILTRANTE - 9914 
REF. 3M 9914   

Máscara auto-filtrante descartável em polipropileno + carvão 
activo para partículas. Com válvula de exalação para optimizar 
fluxo de ar, reduzindo calor e humidade. Especial para pó não 
tóxico+carvão activo evitando problemas causados por gases e 
vapores orgânicos ou odores fortes. FNP: 4XTLV

EN 140

(CARVÃO ACTIVO)

(FFP3V)

AUTO-FILTRANTE - 9928 
REF. 3M 9928   

Máscara auto-filtrante reutilizável para particulas de pó, 
névoas e fumos metálicos com camada de carvão activo. 
Com válvula de exalação para optimizar fluxo de ar.  
Especial para faíscas de soldadura. FNP: 10X TLV ozono  
10X TLV particulas.

EN 149+A1

(SFFP2 RD  
SOLDADURA) 

AUTO-FILTRANTE - 9926
REF. 3M 9926   

Máscara auto-filtrante descartável em polipropileno + 
carvão activo, para partículas. Com valvula de exalação para 
optimizar fluxo de ar, reduzindo calor e humidade. Especial 
para pó tóxico + carvão activo para gases ácidos. 
FNP: 10X TLV

EN 140

(FFP2V)

AUTO-FILTRANTE - 9332 
REF. 3M 9332

Máscara auto-filtrante descartável em polipropileno para partículas. 
Com válvula de exalação para optimizar fluxo de ar, reduzindo calor 
e humidade. Embalado individualmente. Leve. Especial para pó 
tóxico. 
FNP: 50XTRLV

EN 140

FILTROS
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FILTROS

(FFP1V)

AUTO-FILTRANTE - FFP1 
REF. 3001

Máscara auto-filtrante descartável para partículas. 
Especial para pó não tóxico. Clip nasal adaptável para 
melhor ajuste ao perfil facial. 
FNP: 4XTLV

EN 140
EN 143

EN 14387

AUTO-FILTRANTE - 1000 
REF. OLYMPO 1000

Filtro descartável em papel com valvula. Pré-moldada com banda 
elastica e clip nasal externo para uma melhor adaptação à maioria 
dos perfis faciais. Filtragem de particulas sólidas e aerossois - FFP1 
nível max. De uso: 4X TLV particulas

EN 149

(FFP2V)

AUTO-FILTRANTE - 2000 
REF. OLYMPO 2000

Filtro descartável em papel com válvula. Pré-moldada com banda 
elástica e clip nasal externo para uma melhor adaptação à maioria 
dos perfis faciais. Filtragem de particulas sólidas e aerossois - FFP2 
nível max. 
De uso: 10X TLV particulas

EN 149

(FFP3V)

AUTO-FILTRANTE - 3000 
REF. OLYMPO 3000

Filtro descartável em papel com válvula. Pré-moldada com banda 
elástica e clip nasal externo para uma melhor adaptação à maioria 
dos perfis faciais. Filtragem de particulas sólidas e aerossois - FFP3 
nível max. 
De uso: 50X TLV particulas

EN 149
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Equipamento de emergência de caudal constante. Inclui 
botija de aço 3 Lt a 200 bar e um conjunto combinado de 
válvula redutora e de pressão. Activação automática da 
válvula com o abrir da bolsa. 

Autonomia: 15m 
Botija de Aço 3Lt a 200 bar 
Peso: +/- 4,5Kg

APARELHO RESPIRAÇÃO
AUTÓNOMO PARA EVACUAÇÃO
REF. ELSA

EN 1146

JUPITER MOTOVENTILADOR 
REF. JUPITER   

O motoventilador Jupiter proporciona protecção respiratória  
contra contaminantes em forma de partícula, gases e vapores 
(filtros só para partícula ou filtros combinados para partícula,  
gases e vapores). 

Compatível com gama de unidades cabeça e tubos 3M 
Duração bateria 4/8 horas 
Peso: 1471 grs

EN 12941

VERSAFLO TR-300 MOTOVENTILADOR
REF. VERSAFLO    

O motoventilador Versaflo é um equipamento leve, versátil e  
fácil de usar contra partículas. Design compacto de perfil estreito. 

Protecção contra partículas; 
Carregador inteligente; 
Fácil de usar e de manter; 
Alarmes acústicos e visuais de baixo caudal e bateria fraca.  
Duração bateria 5-6 (económico) a 10-12 horas (elevada capacidade) 
Peso: 1095 grs

EN 12941 

Equipamento autónomo de respiração de pressão 
positiva que inclui uma mascara panorâmica em 
neoprene, uma botija aço de 6Lt a 300 bar com 
autonomia de 41m. 
Válvula redutora e manómetro com aviso de 55 bar.

Autonomia: 41m 
Botija de Aço 6Lt a 300 bar 

APARELHO RESPIRAÇÃO
AUTÓNOMO
REF. SIGMA II 

EN 137

EQUIPAMENTOS AUTÓNOMOS 
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