
Fo
to

s 
p

ar
a 

ef
ei

to
 il

u
st

ra
�

vo

DESCRIÇÃO DA MÁSCARA PANORÂMICA MAX
Respirador purificador de ar �po peça facial inteira em 
silicone, com dois conectores para fixação dos elementos 
filtrantes, uma mascarilha interna em silicone, uma válvula 
de exalação, duas válvulas de inalação, com diafragma de 
voz e cinco pontos de fixação para ajuste à cabeça, 
facilmente ajustáveis através de cinco presilhas. O visor é de 
policarbonato incolor com amplo campo visual e protegido 
por película auto adesiva. Este respirador oferece proteção 
respiratória e visual.

PESO APROX. DO RESPIRADOR SEM OS FILTROS | 665 g

PESO APROXIMADO DOS FILTROS QUÍMICOS | 178 g

APLICAÇÕES E LIMITAÇÕES/FILTROS QUÍMICOS CLASSE 1
  Tipo  Máx. concentração de uso (PPM) Obs
  Vapores Orgânicos 1.000   A-B-C
  Amônia 300   B
  Me�laminas 100   B
  Gases Ácidos 1.000   A-B
  Ácido Clorídrico 50   B
  Cloro  10   B

OBSERVAÇÕES
A-Não u�lizar contra vapores orgânicos ou gases ácidos com 
fracas propriedades de alerta.
B-A máxima concentração de uso não pode ser superior ao 
IPVS (imediatamente perigoso à vida e à saúde).
C-Para alguns ácidos e vapores orgânicos essa concentração 
máxima de uso é mais baixa.

IDENTIFICAÇÃO DOS FILTROS QUÍMICOS
Filtro Químico A1(VO) Classe 1
Contra gases e vapores orgânicos.
Filtro Químico E1(GA) Classe 1-Contra gases e vapores 
ácidos, excluindo monóxido de carbono.
Filtro Químico A1E1(VOGA) Classe 1-Contra gases e vapores 
orgânicos e contra gases e vapores ácidos
Filtro Químico K1(AM) Classe 1-Contra amônia e derivados 
da amônia.
Filtro Químico ABEK1(Mul�gases) classe 1-Contra todos os 
contaminantes químicos acima citados dentro da 
concentração de uso especificados na tabela.

RECOMENDAÇÕES
A máscara deve ser u�lizada somente em locais onde o ar 
ambiente contenha no mínimo 19,5% de oxigênio e as 
concentrações de cada contaminante não sejam superiores 
às indicadas em cada �po de filtro;
Estas máscaras não devem ser u�lizadas por indivíduos com 
barba, pelos ou cicatrizes que fiquem na área de vedação do 
corpo do respirador;
Estas máscaras só podem ser u�lizadas quando o Programa 
de Proteção Respiratória (PPR) da Fundacentro es�ver 
aplicado;
Quando a máscara não es�ver em uso, deverá ser guardada 
em local limpo, seco e protegido dos contaminantes 
presentes no ambiente;
Subs�tua os filtros químicos quando sen�r o cheiro do 
contaminante ou resistência a respiração.

DESEMPENHO
Esta máscara e filtros atendem as normas ABNT NBR 13694 e 
ABNT NBR 13696.

CLASSIFICAÇÃO FISCAL | 90200010

EMBALAGEM UNITÁRIA DA MÁSCARA
Caixa de papelão com 01 máscara facial total.

EMBALAGEM MASTER DA MÁSCARA
Caixa de papelão com 02 máscaras facial total. Esta 
embalagem tem a seguinte dimensão 300 x 230 x 200 mm.

EMBALAGEM UNITÁRIA DOS FILTROS
Embalagem a vácuo com 01 par de filtros.

EMBALAGEM MASTER DOS FILTROS
Caixa de papelão com 06 pares de filtros. Esta embalagem 
tem a seguinte dimensão 280 x 170 x 130 mm.

VALIDADE DA MÁSCARA | 05 ANOS

VALIDADE DOS FILTROS | 03 ANOS

VEJA INSTRUÇÕES NA PRÓXIMA PÁGINA...

MÁSCARA FACIAL TOTAL

TIPO PANORÂMICA MAX

Desenvolvimento Técnico Plastcor
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MÁSCARA FACIAL TOTAL

TIPO PANORÂMICA MAX

Remova a máscara da face e realize novamente a sequência 
de colocação, reajustando com cuidado a cinta. Caso o 
ajuste adequado não seja conseguido, comunique ao seu 
superior imediato para obter ajuda de um técnico 
especializado (Fig-04).

TESTE DE PRESSÃO POSITIVA
Cubra a tampa da válvula de exalação com uma das mãos e 
exale. Se a máscara inflar um pouco e o ar não vazar por 
entre a borda de vedação e a face, foi ob�vo um bom ajuste. 
Caso seja detectado vazamento de ar entre a borda de 
vedação e a face, remova a máscara e realize novamente a 
sequência de colocação, ajuste, teste de pressão nega�va e 
teste de pressão posi�va. Caso o ajuste não seja conseguido, 
comunique ao superior imediato para obter ajuda de um 
técnico especializado.
Para descansar o respirador por um curto espaço de tempo 
durante a realização de alguma tarefa, proceda da seguinte 
maneira, fora da área contaminada:
A-Afrouxe o ajuste da máscara através dos �rantes e puxe o 
respirador em direção ao peito.
B-Para recolocar o respirador, obedeça as instruções de 
colocação.

TESTE DE SELAGEM
Os testes de selagem são feitos com uma solução de 
sacarina e com Bytrex. O procedimento para estes testes se 
encontra no Programa de Proteção Respiratória e Uso dos 
Respiradores da Fundacentro.

INSTRUÇÕES PARA COLOCAÇÃO E AJUSTE DA MÁSCARA

COLOCAÇÃO DOS FILTROS
Segure a máscara com uma das mãos e re�re as duas tampas 
que protegem as duas válvulas de inalação e em seguida 
rosqueie os filtros nos conectores no sen�do horário até o 
travamento (Fig-01).

AJUSTE DA MÁSCARA NA FACE
Depois de conectar os filtros e/ou cartuchos à máscara, 
inspecione para cer�ficar-se de que não existe nenhuma 
irregularidade na montagem ou nos componentes da 
mesma. Re�ra qualquer outro EPI, como: Capacete, óculos, 
etc, que es�ver usando na cabeça, antes de colocar a 
máscara. Ajuste o comprimento dos �rantes de maneira que 
a máscara exerça uma pressão sobre a face do usuário (Fig-
02). Antes de entrar no ambiente contaminado, verifique se 
a máscara está bem vedada à face (Fig-03).

TESTE DE VERIFICAÇÃO E AJUSTE

TESTE DE PRESSÃO NEGATIVA
Coloque as palmas das mãos sobre os filtros. Inale e segure a 
respiração por cinco segundos. Se a máscara murchar um 
pouco e não houver vazamento de ar entre a borda de 
vedação da máscara e a face, um bom ajuste foi ob�do. Se a 
máscara tender a se deslocar da face, algum vazamento 
existe. 
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A - Lente

B - Braçadeira

C - Espaço de Respiração

D - Válvula de Inalação

E - Assento da Válvula de Inalação

F - Válvula de Exalação

G - Tampa da Válvula de Exalação

H - Tirantes em Silicone

I - Conector DIN Removível

J - Junta de Inalação

N - Cartucho

O - Máscara em Silicone
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Fig-04

OBSERVAÇÃO | Peças não são vendidas separadamente!
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