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Ficha Técnica  
Dados gerais 
 
Código artigo: 5525 
 
Descrição: Máscara para partículas FFP2 com válvula 
e filtro do carvão ativo               
                    
 
 
  

 

 
 

Especificação: 
A meia máscara de filtragem da Colad com carvão ativado oferece uma proteção leve, eficaz, confortável 
e higiénica contra partículas de pó e brumas. Graças a uma camada de carbono ativado, oferece proteção 
contra o ozono gerado em processos de soldadura e níveis problemáticos de gases e odores (numa 
concentração abaixo da concentração máxima admissível (MAC)), causados por processos industriais.  
 
Pode utilizar a máscara durante a realização das seguintes tarefas: lixar camadas antigas de 
tinta, revestimentos, raspar, lixar adesivos, esmerilar, cortar, perfurar madeira, partículas de fumo de 
soldadura, gestão de resíduos, fumigação de pesticidas e para a utilização/limpeza de sistemas de 
alimentação animal. 
 
Funcionalidades e benefícios: 

- Um conjunto de fitas sintéticas 
- Clipe ajustável para nariz 
- Com uma válvula de expiração 
- Material interior macio 
- Carbono ativado 
- FFP2 

 
Especificações técnicas: 
 
Proteção Aerossóis líquidos e sólidos, não tóxicos, toxicidade média 
Utilização Um turno de trabalho (máximo de oito horas). Não reutilizável 
Codificação FFP2: 10x MAC (concentração máxima admissível), filtragem >94% 
Componente principal Não tecido/carbono ativado 
Diretiva Regulamento sobre EPI 2016/425/UE 
Categoria do EPI CAT III 
Norma harmonizada 149:2001+A1:2009 
Classificação relativa ao 
pó 

FFP2 

Organismo notificado CE 0082 (Apave – França) 
Controlo do módulo C2 CE 0161 (AITEX – Espanha) 
Cor Cinza 
Embalagem 12 unidades numa caixa (embaladas individualmente) 
Unidade de embalagem 48 x 12 unidades por caixa de cartão 

- 
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Produtos relacionados da Colad: 
Código artigo: 5200xx – Descrição: BodyGaurd® Fato Confort Premium 
Código artigo: 53200x – Descrição: Luvas de preparação de poliéster 
 
Aviso Legal: 
Ficha de dados técnicos e ficha de dados de segurança do material; É da responsabilidade do utilizador 
ler, compreender e aplicar as informações da ficha de dados técnicos. A informaçao de trabalho e 
regulaçao meio ambiental está disponível na  MSDS no site www.colad.co. É da responsabilidade do 
utilizador ler e aplicar as informações. 
 
Os produtos destinam-se a uma utilização profissional. Devem ser usados o equipamento e o vestuário de 
proteção necessários. As reparações devem ser sempre realizadas em conformidade com as regras e 
especificações do fabricante de equipamento original (FEO). Todas as informações destinam-se à 
consideração, pesquisa e verificação do utilizador. As aplicações e condições de utilização específicas 
estão fora do controlo da EMM International B.V. É da responsabilidade do utilizador determinar a 
adequabilidade de quaisquer dos produtos mencionados para a aplicação específica do utilizador. 
 
Publicado por: 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                    www.colad.pt 
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