Máscara Facial Inteira Série 6500 Opti-Fit
A série 6500 Opti-Fit é a máscara facial inteira Sperian
Survivair Opti-Fit™ redesenhada. É uma máscara de
silicone, agora compatível com a série N de cartuchos e
ﬁltros. A máscara está disponível com ﬁxação por tirante
ou rede de nylon para a cabeça (acessório).
P: As características da Série 6500 Opti-Fit são as
mesmas das máscaras originais Survivair Opti-Fit?
R: O design da Série 6500 Opti-Fit é o mesmo das
máscaras originais Survivair Opti-Fit. As características
que permanecem as mesmas incluem:
1. Material, incluindo vedação de silicone, às vezes
chamada de saia
2. Lentes de policarbonato
3. Design e material do tirante para a cabeça e rede para
a cabeça (acessório)
P: Quais as diferenças entre a nova Série 6500 Opti-Fit
e as máscaras originais Survivair Opti-Fit?
R: As principais diferenças são:
1. A Série 6500 Opti-Fit é aprovada pela NIOSH e pelo
MTE com os cartuchos, ﬁltros, adaptadores e acessórios
da série N ao invés dos cartuchos e ﬁltros da série S
aprovados para uso com a Survivair Opti-Fit.
2.Os tirantes para a cabeça foram aprimorados, então
colocar e remover a máscara está mais leve e mais fácil,
e ao mesmo tempo fornece ﬁxação segura.
3. Todas as máscaras 6500 Opti-Fit incluem uma porta
central (40mm DIN) além das conexões laterais para
cartucho, em design semelhante ao Survivair Opti-Fit
Convertible original. Não há versão “APR” apenas com
as duas portas conectoras do cartucho.
4. A aba da válvula de exalação agora é a mesma usada
nas máscaras das séries 5500, 7700 e 7600, P/N
770018.
P: Por que a Série 6500 Opti-Fit está substituindo a
máscara Survivair Opti-Fit?
R: Nossos clientes nos disseram que gostam da seleção
das máscaras da Série N e Survivair (Série S), mas querem
apenas uma plataforma de ﬁltro e cartucho - a série N.
As máscaras populares Sperian, como as Opti-Fit, estão
sendo redesenhadas com conexões de cartuchos que são
compatíveis com os ﬁltros e cartuchos Série N.
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Seu fornecedor de conﬁança de soluções respiratórias.
www.honeywellsafety.com/br

Série 6500 Opti-Fit, mostrado com os cartuchos de Vapor Orgânico da
série N. Filtros e cartuchos vendidos separadamente

Quais materiais de marketing estão disponíveis e
onde posso localizá-los?
Visite:
www.honeywellsafety.com/br
Baixe os seguintes arquivos:
• Brochura da Família de Máscaras Série N
• Perguntas Mais Frequentes (FAQ)
• Ficha técnica
• Pôster de Colocação e Remoção da Máscara
• Tabela de Cartuchos/Filtros
• Vista explodida
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P: Há um kit adaptador disponível para converter minhas máscaras Survivair Opti-Fit para 6500 Opti-Fit?
R: Não. Para garantir que a máscara funcione como pretendido e siga a certiﬁcação, apenas oferecemos a 6500 Opti-Fit
como máscara completa. Peças de substituição estão disponíveis, e listadas nas Instruções do Usuário e Vista Explodida.
P: Eu precisarei testar a máscara 6500 Opti-Fit em meus funcionários se eles já tiverem testado a Survivair
Opti-Fit?
R: Não, você não precisará testar seus funcionários se o mesmo tamanho de máscara for usado e seus funcionários
não passaram por nenhuma mudança física que precisaria de um novo teste. A saia de vedação da Série 6500 Opti-Fit
é a mesma da Opti-Fit. O calendário de teste de ajuste (ﬁt test) ainda são aplicáveis.
P: Quais são algumas características do ﬁltro e
plataforma de cartucho da série N?
Os cartuchos Série N apresentam perﬁl reduzido (mais
baixo) e maior facilidade para os funcionários realizarem teste de selagem.
P: Como os cartuchos e ﬁltros da série N se comparam à linha das série S?
R: Com uma circunferência quase 1 polegada menor
do que a série S, a série N melhora o campo de visão
do funcionário e a mobilidade. O design arredondado
dos ﬁltros elimina bordas e abas, que podem prender
em protrusões em um espaço de trabalho apertado.
Veja o diagrama.
P: Qual a diferença na vida útil dos cartuchos para
gases e vapores da série N e Survivair S?
R: A vida útil dos cartuchos usados em cada local de
trabalho pode variar, dependendo dos contaminantes, concentrações de exposição e outros parâmetros como umidade
e taxa respiratória do funcionário. O Estimador de Vida Útil do Cartucho North esLife® pode ser usado para garantir
que você tenha um esquema preciso de troca de cartuchos para os cartuchos da série North N. O estimador pode ser
localizado na página Respiratória do website Honeywell (www.honeywellsafety.com).
P: A Honeywell continuará a oferecer os cartuchos da série S da Survivair?
R: Sim. A Honeywell continuará a oferecer suporte às séries S até 2017. Isso permitirá que você tenha tempo para
converter suas máscaras Survivair Opti-Fit para as novas máscaras 6500 Opti-Fit.
P: A máscara 6500 Opti-Fit será certiﬁcada para uso com o Respirador Puriﬁcador de Ar Motorizado (PAPR) e
com o Respirador de Ar de Suprimento de Ar por Fluxo Contínuo (CF-SAR)?
R: Sim. A Honeywell está atualmente no processo de obter as aprovações para as conﬁgurações de PAPR e já possui
certiﬁcação para CF-SAR.
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P: Quantos tamanhos da Série 6500 Opti-Fit estão disponíveis?
R: A Série 6500 Opti-Fit será oferecida em três (3) tamanhos (pequeno, médio e grande).
P: Quais os códigos das peças das máscaras 6500 Opti-Fit?
R: Veja a tabela.
Tirante de 5 pontos para a cabeça
Pequena
Média

Grande

RU65005S

RU65005M
RU65005L
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