Proteção Respiratória

RESPIRADORES REUTILIZÁVEIS
Facial Inteira Série 6500 Opti-Fit

Descrição do Produto:
Respirador purificador de ar tipo peça facial, com vedação e copa
nasal em silicone e lente em policarbonato.
Possui 5 pontos de ajuste e sustentação independentes da área de
vedação. Conectores tipo rosca.

RU65005M com 7583P100L

Compatível com filtros mecânicos, combinados e cartuchos
químicos classe 1. Disponível nos tamanhos pequeno, médio e
grande.

Características:
• Área de vedação e copa nasal em silicone;
• Tiras de ajuste independentes da área de vedação, evitando deformação da mesma;
• Lente em policarbonato de acordo com a norma de alto impacto ANZI Z87, com amplo campo de visão de
200°;
• Pode se adaptar a sistema de suprimento de ar através da conexão lateral ou frontal

Aplicação:
Proteção das vias respiratórias do usuário contra a inalação de párticulas sólidas, quando utilizado com filtros
mecânicos ou combinados, e contra gases e vapores, quando utilizado com filtros químicos ou combinados.

Fator de proteção atribuído (FPa): 100
Restrição de uso:
Esse respirador não é aprovado para o uso em ambientes que são imediatamente perigosos à vida e saúde
(IPVS) e ambientes com menos de 19,5% de oxigênio. Também não deve ser utilizado para ambientes com
fator de proteção requerido (FPr) acima de 100.
Certificación:
CA 36.601, aprovado de acordo com as seguintes normas: ABNT NBR 13695:1996
ABNT NBR 13696:2005
ABNT NBR 13696:2005
Também aprovado de acordo com: NIOSH (Estados Unidos)

P - 1905Rev01 - 29072015

Proteção Respiratória

Materiais:
Máscara e copa nasal:

silicone

Lentes:

policarbonato

Tirante:

NPR

Touca em malha:

Nylon

Conectores:

poliacetal

Válvula de exalação

silicone

Válvulas de inalação:

elastômero

Base e cobertura da válvula de exalação

PPE + PS + PA

Peso: Peso unitário: 610 g
Cartuchos e filtros compatíveis:
N75001L; N75002L; N75003L; N75004L; 75SCL; 7580P100L; 75FFP100; 75FFP100NL; 7506N95; 7506N99;
7506R95; 7581P100L; 7582P100L; 7583P100L; 7584P100L; 75SCP100L.
Acessórios:
962260 - Clipe metálico para utilização de lentes graduadas.
702028 – Película incolor para proteção da lente.
702090 - Touca em malha para uso com capacetes.

Código(s)

Código Descrição

RU65005S

Respirador reutilizável facial Série 6500 Opti-Fit – tamanho P

RU65005M

Respirador reutilizável facial Série 6500 Opti-Fit – tamanho M

RU65005L

Respirador reutilizável facial Série 6500 Opti-Fit – tamanho G

País de origem: México

ADVERTÊNCIA: este manual de referência contém informações gerais sobre os produtos apresentados, não fornece advertências e instruções importantes.
Honeywell recomenda que os usuários dos produtos recebam treinamento e que todas as advertências e instruções sejam lidas e compreendidas em sua
totalidade antes de sua utilização. É necessário determinar os riscos do ambiente de trabalho e selecionar os equipamentos de proteção pessoal adequados
às necessidades. No mínimo, uma avaliação de riscos completa e ampla deve ser efetuada para identificar o equipamento de proteção pessoal adequado
para cada ambiente de trabalho em particular. NÃO LER E NÃO SEGUIR AS INSTRUÇÕES E ADVERTÊNCIAS E NÃO AVALIAR CORRETAMENTE OS
RISCOS PODE RESULTAR EM SÉRIAS LESÕES PESSOAIS, ENFERMIDADES OU MORTE.
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