
                                                           Ficha Técnica 

RESPIRADOR SEMIFACIAL FILTRANTE 

MODELO: PFF2-(S)  COM VÁLVULA 

CA: 34134 

CARACTERÍSTICAS: 

MODELO   

(Denominação 

Comercial)   

  Peça semifacial filtrante para partículas  

 
NBR 13698:2011 – Equipamentos de Proteção Respiratória – Peça Semifacial Filtrante para 

Partículas. NBR 13697:2010 – Equipamento de proteção respiratório – Filtros para Partículas.   

  

PFF   PFF2 

CLASSE S ou SL   
Contra Partículas Sólidas e Líquidas a Base de Água (S)   

TAMANHOS e 

CORES   

TAMANHO ÚNICO /  CORES:AZUL NA PARTE EXTERNA E BRANCO NA   

PARTE INTERNA    

 
 Peças semifaciais filtrantes para partículas, modelo PFF, fabricante OZ Safety, no formato 
dobrável, na cor branca na parte interna e azul na parte externa, tipo PFF-2, classe S, com 
válvula de exalação, com base e sede em material plástico na cor azul e membrana de 
borracha presa através de um pino central na cor bege, tirantes em borracha com prendedores 
em material plástico na cor azul e com moldador nasal metálico.  

 

METODOLOGIA APLICADA:  
Portaria do INMETRO n.° 561 de 23 de dezembro de 2014. 

Utilização:  
 

- Poeiras, névoas e fumos em geral de acordo com o Programa de Proteção 
Respiratório.  

- Para fechar o respirador aperte-o pelas pontas do clip nasal, evitando vincar a 
região sobre o nariz, o que pode comprometer a sua vedação. 

- Armazenar o respirador dentro da embalagem lacrada, em temperatura 
ambiente, sem umidade, sem exposição direta a luz solar.  

 

  
  

  



 
Advertências: 
 

a) Não deve ser utilizado por pessoas com barbas ou cicatrizes profundas na face. 
b) Não utilize este respirador em atmosfera explosiva e com o oxigênio menor que 

18% (Altamente Perigosa a Vida e a Saúde).  
c) Não Utilize para poeiras e névoa em concentração acima de 10 vezes seu limite 

de tolerância e com limite de exposição menor de 0,05mg/m3. 
d) Deixe imediatamente a área contaminada se sentir tontura, náuseas, ou outro 

tipo de mal estar. 
e) Substitua-o quando estiver rasgado, saturado ou com elástico solto ou rompido. 
f) Descarte o respirador após o turno de trabalho (NBR 13698). 
g) Respirador sem manutenção de uso pessoal e intransferível. 
h) Somente para uso contra aerossois sólido e líquidos a base de água. 
i) Equipamento isento de manutenção. 

Validade: 3 anos após a date de fabricação. 

 

OZ Safety Equipamentos de Segurança Ltda  

Rua Rio Branco, 1246, Centro / Cep: 13.320-270  

Tel: (11)4456-4570 / Cel: (11)9.9930 8241  

E-mail: administracao@ozsafety.com.br / Site: www.ozsafety.com.br  


