
CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 29.416  
VÁLIDO

 

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT

DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Validade: 27/07/2021 Nº. do Processo: 46017.002246/2016-11
Produto: Importado
Equipamento: RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS
Descrição: Respirador purificador de ar tipo peça semifacial, com corpo confeccionado, em elastômero termoplástico azul, com
borda interna. Nas laterais do corpo da peça, existem dois encaixes específicos para os filtros para partículas, um de cada lado,
confeccionados do mesmo material que constitui a peça, sendo que no centro de cada um dos encaixes, existe uma abertura,
onde se encontra localizado um dispositivo plástico na cor branco leitoso, dotado de uma válvula de inalação em sua parte
traseira. O respirador possui, em sua parte central, um dispositivo plástico na cor branco leitoso, dotado de uma válvula de
exalação em sua parte dianteira. Na parte externa da peça, existe um suporte de material plástico rígido cinza, que atua como
cobertura (tampa) da válvula de exalação, ajuda a fixar os filtros em seus encaixes específicos e cujas extremidades são
dotadas de quatro hastes, através das quais passam as pontas de dois tirantes elásticos ajustáveis na cor azul: um tirante
localizado na parte superior e o outro, na parte inferior. No tirante localizado na parte superior do respirador, encontra-se
encaixado um suporte para a cabeça. O respirador é utilizado com o seguinte filtro: 1 - Filtro para partículas: SPR316 – para
poeiras, névoas, fumos e radionuclídeos (P3); SPR336 – para poeiras, névoas, fumos e radionuclídeos (P3).

Aprovado para:    PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA A INALAÇÃO DE PARTÍCULAS
SÓLIDAS.
Observação: Para a adequada utilização do equipamento de proteção respiratória, devem ser observadas as recomendações
da FUNDACENTRO contidas na publicação intitulada "Programa de Proteção Respiratória - recomendações, seleção e uso de
respiradores", além do disposto nas Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho.

Marcação do CA: Parte interna do EPI
Referências: Máscara semifacial Elipse para filtros para partículas
Tamanhos: P/M e M/G Cores: Azul
Normas técnicas: ABNT NBR 13694:1996, NBR 13697/2010
Laudos:
Nº. Laudo: 128/2015-A
Laboratório: FUNDACENTRO - FUNDAÇÃO JORGE DUPRAT FIGUEIREDO DE SEG E MED DO TRABALHO
 
Empresa: G V S DO BRASIL LTDA
CNPJ: 02.527.107/0001-18 CNAE: 2229 - Fabricação de artefatos de material plástico não especificados anteriormente
Endereço: CONEGO CYRIACO SCARANELLO PIRES 251
Bairro: JARDIM PROGRESSO CEP: 13190000
Cidade: MONTE MOR UF: SP
   


