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I Semi-maschere filtranti monouso 

Temperature range 
 

Max. Relative humidity 
CONDIZIONI DI STOCCAGGIO 

STORAGE CONDITIONS 
CONDITION DE STOCKAGE 

GB Single-use filtering half-masks  
D Partikelfiltrierenden Einweg-Halbmasken 
F Demi-masques filtrants jetables 
E Semimáscaras filtrantes desechables 
P Semi-máscaras filtrantes de utilização única 

TR Tek kullan ıml ık filtreli yar ım yüz maskeleri 
NL Halvegelaatsmasker met filter voor eenmalig gebruik 
S Filtrerande halvmasker för engångsbruk 

FIN Suodattavat kertakäyttöiset puolinaamarit 
CZ Filtrační polomaska na jedno použití 
PL Maski ochronne jednorazowego użytku 
GR Ηµ ιµάσκ ε ς δ ι ήθησης µ ι α ς χρήσης
HR Polu-maske s filtrom  za  jednokratno upotrjebu 

Date :

o :

Attn.

PORTUGUÊS INSTRUÇÕES DE USO 
 

IMPORTANTE:  as semi-máscaras filtrantes de utilização única descritas neste folheto são classificadas em 3 classes - FFP1, FFP2 e FFP3. Antes 
do uso, verifique a qual classe a máscara pertence segundo a norma EN149:2001+A1:2009 e se a mesma é apropriada para o contexto de utilização 
– a indicação da classe está presente na caixa e na semi-máscara. A data limite de utilização do produto está indicada na embalagem do mesmo. 
  

APLICAÇÕES: protecção contra pós e aerossóis sólidos e líquidos (por ex. névoas oleosas) 
FFP3 FFP2 FFP1 

 

Aconselha-se a verificar a integridade da máscara antes do uso. Se notar a presença de lacerações e/ou manchas, solicite uma máscara substitutiva.  
O símbolo NR na marcação indica que a máscara não é reutilizável e que deve ser deitada fora no fim do turno de trabalho. 
O símbolo D indica que as máscaras foram aprovadas no ensaio de obstrução com pó de dolomita. 
A protecção oferecida por uma semi-máscara filtrante FFP3 ou FFP2 inclui a oferecida pela classe FFP1. 
 

INSTRUÇÕES PARA A COLOCAÇÃO DA MÁSCARA:  
1. Introduza um dedo na máscara. Dobre a ponte nasal à volta do dedo para lhe dar a forma do nariz. 
2. Segurando a máscara com a mão, coloque a porção inferior do elástico na cabeça, atrás da nuca, arrumando-a abaixo das orelhas. 
3. Levante a secção superior do elástico e coloque-a na parte superior da cabeça, acima das orelhas.
4. Utilizando ambas as mãos, modele o clipe, se presente, à volta do nariz e regule a tensão das porções superior e inferior do elástico mediante o 

passante próprio, quando presente, para garantir uma boa aderência ao rosto.  
5. (a) Teste de verificação do posicionamento correcto da máscara sem válvula: coloque as mãos sobre a máscara, conforme mostrado na figura 5, 

e expire vigorosamente. (b) Teste de verificação do posicionamento correcto da máscara com válvula: coloque as mãos sobre a máscara, 
conforme mostrado na figura 5, e inspire vigorosamente. Se o ar sair pelas bordas da máscara ou se penetrar no interior da mesma pelas bordas, 
arrume a posição da semi-máscara no rosto e, se for necessário, aperte o elástico quando estiver provido de passante/tirantes. 

6. Substitua a máscara imediatamente se tiver dificuldades de respiração ou se a máscara sofrer danos, ou ainda se houver problemas de aderência 
ao rosto.  Respeitar estas instruções atentamente é essencial para uma utilização segura do respirador.  

 

ADVERTÊNCIAS:  [EPI – Equipamento de Protecção Individual] 
 

Se for impossível obter uma adesão adequada da máscara ao perfil do rosto, não entrar em ambientes com risco potencial. /  
Não respeitar as prescrições contidas nesta nota pode acarretar uma utilização errada do EPI e causar doenças e morte. /  
Um respirador escolhido adequadamente é essencial para proteger a saúde do operador. Antes de utilizar o EPI, consultar uma pessoa formada em 
Higiene Industrial ou pessoal experiente em Segurança Ocupacional para determinar a idoneidade ou não idoneidade à utilização. / Este produto não 
fornece oxigénio. Deve ser utilizado somente em ambientes adequadamente ventilados com teor de oxigénio suficiente para manter a vida. Os limites 
referentes à presença de oxigénio num determinado contexto para a utilização destas máscaras podem variar de país a país, pelo que pedimos que 
se faça referência aos parâmetros definidos no país de utilização. Em todo caso, a Eleco s.r.l. desaconselha uma utilização em ambientes com 
concentrações de oxigénio inferiores a 19,5%. / Não utilizar quando as concentrações de contaminantes forem imediatamente perigosas para a 
saúde ou para a vida. / Não utilizar em atmosfera onde houver perigo de explosão. / Abandonar imediatamente a área de trabalho se (a) tiver 
dificuldades de respiração, ou (b) se notar uma sensação de angústia ou vertigens. / Pêlos de barba e afecções respiratórias podem reduzir a 
eficiência destas semi-máscaras filtrantes. / Não modificar nem alterar a semi-máscara filtrante de nenhuma forma. / Apenas para utilização única. 
Não necessita de manutenção. / Eliminar a semi-máscara depois de cada utilização. / Conservar as semi-máscaras ainda não utilizadas na 
respectiva embalagem íntegra em ambiente distante da luz do sol. – O código de identificação do modelo está indicado na embalagem do produto. 
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