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INSTRUÇÕES DO UTILIZADOR:
1. Para proteger a sua saúde e prevenir lesões graves ou morte, é 
importante ler e seguir todas as instruções fornecidas com o produto 
fechado, por favor, leia todos os avisos impressos na caixa de embalagem.
2. Verifique antes de usar para garantir:
O arnês de cabeça está bem preso;
O clipe nasal e a esponja estão devidamente fixados na máscara.
3. Esta máscara só deve ser usada com o clipe no lugar.

Declaração de conformidade inclusa.

INSTRUÇÃO DE COLOCAÇÃO:
1. Segure a meia máscara de filtragem de partículas firmemente.
2. Coloque sob o queixo e pressione a máscara livremente contra o rosto 
com o clipe nasal na ponta do nariz. Puxe o arnês de cabeça atrás das 
orelhas e prenda as duas tiras com o clipe atrás da cabeça.
3. Usando as duas mãos, molde o clipe de rosa no formato do nariz.

LIMITAÇÃO:
Não use o respirador para entrar ou permanecer em uma área contaminada 
nas seguintes circunstâncias:
a) A atmosfera contém menos de 19,5% de oxigênio.
b) Se você cheira ou prova o contaminante.
c) Para proteção contra gases ou vapores.
d) Contaminantes ou suas concentrações são desconhecidos ou 
imediatamente perigosos para a vida ou saúde.
e) Para operações de jato de areia, pintura spray e tratamento de amianto.
f) Em atmosferas explosivas.

ATENÇÃO:
1. Esta máscara marcada com ‘’ NR “, não deve ser usada por mais de um 
turno.
2. Nunca substitua, modifique, adicione ou omita peças na configuração 
conforme especificado pelo fabricante.
3. Esta máscara oferece proteção contra certos contaminantes particulados, 
mas não elimina completamente a exposição ao risco de contrair doenças 
ou infecções.
4. Não use a meia máscara de partícula com pelos faciais ou quaisquer 
outras condições em que a vedação facial não seja alcançada
5. Descarte e substitua a máscara se:
a) A máscara for removida enquanto estiver nas áreas contaminadas.
b) O entupimento da máscara causa dificuldades respiratórias.
c) A máscara fica danificada.

ARMAZENAMENTO:
A máscara não deve ser removida de sua embalagem até que seja 
necessário para o uso e deve ser descartada após o uso.
(Faixa de temperatura das condições de armazenamento)
(Humidade relativa máxima das condições de armazenamento)
(Consulte as informações fornecidas pelo fabricante)

INSTRUÇÃO DE VERIFICAÇÃO DE AJUSTE:
1. Para verificar o ajuste adequado, coloque as duas mãos em concha sobre 
a máscara e expire vigorosamente. Se houver vazamento de ar ao redor do 
nariz, aperte o clipe nasal; se houver vazamento de ar ao redor da borda, 
reposicione o arnês de cabeça para um melhor ajuste.
2. Repita os ajustes até que a máscara esteja devidamente selada.
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