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EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 29.272
VÁLIDO
Validade: 26/08/2016
Nº. do Processo: 46000.004408/2011-12
Produto: Importado
Equipamento: RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL
Descrição: Respirador purificador de ar tipo peça semifacial, com corpo que conjuga um suporte em material plástico rígido
azul ou cinza claro, em sua parte central e o restante da peça facial em elastômero da mesma cor do suporte. A parte frontal do
suporte apresenta aberturas, sendo que, no caso dos respiradores de cor azul ela encontra-se delimitada por um material macio
cinza claro, fixado em sua parte externa, e funciona como uma espécie de válvula de inalação. No caso dos respiradores de cor
cinza claro, uma membrana de borracha preta encontra-se fixada na parte traseira do suporte, recobrindo a s suas aberturas,
constituindo uma válvula de inalação. Em todas as peças, o filtro para partículas é fixado na parte traseira do suporte por uma
armação constituída de material plástico rígido da mesma cor dos respiradores, presa ao corpo dos mesmos através de duas
presilhas laterais, sendo que nos respiradores de cor cinza claro, a armação é recoberta por uma tela. A armação apresenta
uma tampa, localizada em sua parte inferior, que cobre uma válvula de exalação existente na parte centro inferior do suporte. O
ajuste da peça à face do usuário é feito através de um tirante elástico duplo regulável, dotado de fivelas plásticas em suas
pontas inferiores e de um suporte para a cabeça de material plástico, preso em suas pontas superiores, sendo que as fivelas e
o suporte possuem a mesma cor do corpo dos respiradores. Os filtros para partículas possuem formato tipo concha, cor branca.
O respirador pode ser utilizado com os seguintes filtros: 1 - Filtros para partículas: 42N95 – para poeiras, névoas e fumos (P2);
42R95 – para poeiras, névoas e fumos (P2)
Aprovado para: PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA A INALAÇÃO DE PARTÍCULAS
SÓLIDAS, QUANDO UTILIZADO COM FILTROS MECÂNICOS OU COMBINADOS
Marcação do CA: No próprio EPI
Referências: 4200 - Peça semifacial CFR-1 sem tela de proteção para filtro; 4200W - Peça semifacial CFR-1 com tela de
proteção para filtro
Tamanhos: pequeno, médio e grande
Cores: azul ou cinza
Normas técnicas: ABNT NBR 13694:1996, ABNT NBR 13697:1996
Laudos:
Nº. Laudo: 052/2011 - A
Laboratório: FUNDACENTRO - FUNDAÇÃO JORGE DUPRAT FIGUEIREDO DE SEG E MED DO TRABALHO
Empresa: HONEYWELL INDUSTRIA E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA.
CNAE: 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e
CNPJ: 60.481.231/0001-96
profissional
Endereço: MARGINAL DA RODOVIA DOS BANDEIRANTES 100
Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL
CEP: 13213008
Cidade: JUNDIAI
UF: SP

