REUTILIZE OU PERCA

RESPIRADOR REUTILIZABLE

O respirador Moldex 8000 é um reutilizável de baixa
manutenção, que é acessível e descartável. Ele vem
pré-montado com cartuchos para a maioria das aplicações
de construção e não há peças sobressalentes para estoque.
Portanto, os programas respiratórios são simplificados.

SEU ROSTO NUNCA ESTEVE TÃO CONFORTÁVEL

O respirador da série 8000 se adapta aos contornos do seu
rosto. Ele sela confortavelmente. E permanece selado, mesmo
enquanto fala. Além disso, a vedação é extralarga, por isso se
adapta a mais tipos de rosto.
1 por Bolsa

COM CADA MUDANÇA DE CARTUCHO, VOCÊ
RECEBE UMA NOVA VÁLVULA DE INALAÇÃO

Sem válvulas de inalação para armazenar. Sem instalação.
Menos manutenção, menos peças. E os cartuchos se
encaixam, o que elimina o enroscamento incorreto

BAIXA MANUTENÇÃO

Sem anéis de vedação, sem jugo. Há menos com que se
preocupar.

LEVE

Quer você use cartuchos de gás / vapor ou discos / filtros, o
8000 pesa menos. Além disso, o peso é distribuído
uniformemente, sem pontos de pressão.

UMA VISÃO MELHOR

O perfil baixo oferece um campo de visão maior. E torna mais
fácil usar óculos de segurança. Além disso, as tiras não ficam
penduradas na frente dos olhos do trabalhador.

CARACTERÍSTICAS

• Peça facial macia e durável.
• Superfície de vedação extra larga.
• Veda confortavelmente no rosto.
• Válvula de expiração posicionada para melhor comunicação.
• Baixo perfil para amplo campo de visão.
• Os cartuchos têm uma montagem de encaixe para fácil
substituição.
• Nova válvula de inalação em cada cartucho.
• Os discos P100 de nova tecnologia são extremamente leves.
• Menos peças de reposição.
• A dobradiça viva permite que a cinta de cabeça seja
dobrada confortavelmente ao redor do pescoço quando não
estiver em uso.

RESPIRADOR REUTILIZABLE
Empaque

1 máscara por saco plástico
1 Respirador montado por
bolsa
1 par de cartuchos por bolsa
5 pares pré-filtros por bolsa
1 par de retentores de
pré-filtro por bolsa
1 par de discos de filtro por
saco
1 par de suportes de disco por
saco
1 par de adaptadores de
reboque por saco

12 bolsas por caixa
12 bolsas por caixa
5 pares por caixa

30 pares por caixa
50 pares por caixa
10 pares por caixa 50 pares por caixa
5 pares por caixa

30 pares por caixa

5 pares por caixa

30 pares por caixa

5 pares por caixa

30 pares por caixa

AVISO AO USUÁRIO
1. Siga todas as instruções e advertências sobre o uso deste respirador e
use-o durante todos os momentos de exposição. Deixar de fazer isso
reduzirá a eficácia do respirador, a proteção do usuário e pode resultar em
doença ou morte.
2. Antes do uso, o usuário deve primeiro ser treinado pelo empregador no
uso adequado do respirador, de acordo com os padrões de segurança e
saúde aplicáveis, para o contaminante e o nível de exposição na área de
trabalho atribuída.
3. As partículas e outros contaminantes que podem ser perigosos para sua
saúde incluem aqueles que você não pode ver, saborear ou cheirar.
4. Este produto não foi vendido com advertências ou instruções de uso
para pessoal envolvido na área da saúde ou em situações relacionadas,
onde possa haver a possibilidade de contato com doenças ou riscos
biológicos. Se você está considerando tais usos, primeiro ligue para o
Departamento de Serviços Técnicos da Moldex, +1 (310) 837-6500 ramal
512/550 ou +1 (800) 421-0668 ramal 512/550.
USE CONTRA:
1. Contaminantes especificados na etiqueta de aprovação NIOSH nas
embalagens, cartuchos ou filtros.
2. Contaminantes com boas propriedades de aviso, ou seja, cheiro, sabor
ou irritação.
NÃO USE CONTRA:
1. Concentrações de contaminantes que são desconhecidos ou são
imediatamente perigosos para a vida ou saúde.
2. Concentrações de contaminantes que excedem a concentração máxima
de uso ou 10 vezes o Limite de exposição permitido da OSHA, o que for
menor.
3. Gases ou vapores com propriedades de aviso pobres ou aqueles que
geram altas temperaturas de reação, ou sprays de tinta contendo
isocianatos, ou jato de areia.
4. Névoas à base de óleo com filtros S.

RESTRICCIONES
1. Este respirador não fornece oxigênio e não deve ser usado em atmosferas
contendo menos de 19,5% de oxigênio.
2. Não permaneça na área contaminada se ocorrer qualquer desconforto físico, por
exemplo, dificuldade para respirar, tontura ou náusea.
3. Saia da área contaminada e substitua o respirador e / ou cartucho ou filtro se
estiverem danificados, distorcidos, não for possível obter um encaixe adequado, sentir
o gosto, cheirar ou ficar irritado com contaminantes ou respirar com dificuldade.
4. Não altere, modifique ou abuse deste respirador.
5. Armazene o respirador em uma bolsa lacrada em uma área limpa, seca e não
contaminada.
6. Descarte a peça facial e / ou cartuchos e discos / filtros de acordo com a política de
seu empregador e os regulamentos locais.
7. Filtros são necessários para partículas.
8. Quando houver névoa de óleo, sozinha ou em combinação com partículas sólidas,
não use os filtros R ou P por mais de um turno de trabalho de oito horas. Elimine o
mais tardar oito horas após a primeira utilização. Não exceda 10x PEL ou um total de
200 mg de carga por respirador, o que for menor. É responsabilidade do usuário saber
o PEL e a concentração do contaminante, a taxa máxima de trabalho do funcionário
e qualquer outra informação específica do local de trabalho para calcular a carga do
filtro. Onde névoas de óleo estiverem presentes, não use N filtros.
9. Elimine todos os cartuchos, filtros N, R, P no máximo trinta dias após a) primeira
utilização e / ou b) removendo do saco selado.
10. Use cartuchos, filtros e peças faciais antes da data de validade “usar até” impressa
na caixa ou bolsa.
11. Se for usado para soldagem, use proteção adequada para os olhos e rosto.

AVISO IMPORTANTE DE GARANTIA LIMITADA AO COMPRADOR
Esta garantia limitada substitui as garantias de comercialização, adequação a fins
específicos e todas as outras garantias, expressas ou implícitas. Não há outras
garantias que se estendam além da descrição aqui apresentada. Os padrões físicos e
especificações da Moldex serão atendidos pelos produtos vendidos. Recursos
exclusivos: os danos pela violação desta garantia limitada estão limitados à
substituição de tal quantidade de produtos da Moldex comprovadamente fabricados
com defeito. Exceto conforme estabelecido acima, a Moldex não será responsável por
qualquer perda, dano ou responsabilidade, direta, indireta, incidental, especial ou
conseqüencial, decorrente de uma venda, uso ou mau uso, ou a incapacidade de usar
produtos pelo usuário.
LINHA DE AJUDA DE SERVIÇO TÉCNICO
Para obter assistência técnica, ligue para o Departamento de Serviços Técnicos da
Moldex em +1 (310) 837-6500 ramal 512/550 ou +1 (800) 421-0668 ramal 512/550
DISTRIBUÍDO POR:

MOLDEX AMÉRICA LATINA
Tel: +52 (442) 234-1230
Fax: +52 (442) 234-1231
E-mail: ventasamlat@moldex.com
www.moldex.com/es

