Guia de seleção do respirador 8000
MONTAGEM DA PEÇA FACIAL
SÉRIE 8000
EMBALAGEM

MODELO

PEÇA FACIAL

1 Peça Facia/ Bolsa

8001

P

Inclui alça de cabeça e
conjunto de válvulas.

12 bolsas/ Caixa

8002

M

8003

G

DESCRIÇÃO

TAMANHO

CARTUCHOS DE
REPOSIÇÃO¹
EXPOSIÇÃO

APROVAÇÃO

MODELO EMBALAGEM

VAPORES

TC-23C-1223

8100

1 PAR/BOLSA
5 PARES/CAIXA
5 CAIXAS/CASE

TC-23C-1224

8200

1 PAR/BOLSA
5 PARES/CAIXA
CAIXAS/CASE

TC-23C-1225

8300

1 PAR/BOLSA
5 PARES/CAIXA
5 CAIXAS/CASE

ORGÂNICOS
Vapores Orgânicos.

GASES ÁCIDOS
Cloro, Cloreto de
Hidrogênio, Dióxido de
Enxofre ou Dióxido de
Cloro; ou apenas para
escapar de sulfeto de
hidrogênio;
ou fluoreto de hidrogênio.

VAPORES
ORGÂNICOS/
GASES ÁCIDOS
Vapores orgânicos, cloro,
cloreto de hidrogênio,
dióxido de enxofre ou
dióxido de cloro; ou
apenas para escapar de
Sulfato de hidrogênio; ou
fluoreto de hidrogênio.

AMÔNIA /

TC-23C-1369

8400

1 PAR/BOLSA
5 PARES/CAIXA
5 CAIXAS/CASE

TC-23C-1409

8500

1 PAR/BOLSA
5 PARES/CAIXA
5 CAIXAS/CASE

TC-23C-1809

8600

1 PAR/BOLSA
5 PARES/CAIXA
5 CAIXAS/CASE

TC-84A-1443

8990

1 PAR/BOLSA

METILAMINA
Amônia/Metilamina. Use
com óculos de proteção à
prova de gás.

FORMALDEIDO
Formaldeido.
Os regulamentos da OSHA
exigem óculos de proteção à
prova de gás.

MULTI GASES /
VAPORES
Vapores orgânicos, amônia,
metilamina, cloro, cloreto de
hidrogênio, dióxido de
enxofre ou fluoreto de
hidrogênio ou dióxido de
cloro, formaldeído ou sulfeto
de hidrogênio (somente
escape).

FILTRO P3
Poeiras, vapores, névoas,
radionuclídeos, filhas de
radônio e poeiras e névoas
contendo amianto.

Consulte o rótulo NIOSH para limitações de aprovação, consulte o manual de instruções e / ou embalagem.
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5 PARES/CAIXA
5 CAIXAS/CASE

Guia de seleção do respirador 8000
RESPIRADORES MONTADOS COM CARTUCHOS OU
FILTROS 1
EXPOSIÇÃO

APROVAÇÃO

VAPORES

TC-23C-1223

ORGÂNICOS

MODELO TAMANHO
8101
8102
8103

Vapores Orgânicos.

SPRAY DE

P
M
G

TC-84A-1337

PINTURA/

8111N
8112N
8113N

PESTICIDAS

P
M
G

(inclui pré-filtros 8910,
retentores 8020, cartuchos
8100) Tintas, lacas e névoas
de esmalte, pesticidas,
vapores orgânicos e poeiras e
névoas.

Apenas à base de água.
Não para uso contra duas partes de pinturas
de isocianato ou partículas à base de óleo.

MULTI GASES

TC-23C-1809

/ VAPORES

8601
8602
8603

PARTICULATES
Conjunto da peça facial
com filtro 8940/ suporte de
filtro 8900.

M
G

Vapores orgânicos,
amônia, metilamina,
cloro, cloreto de
hidrogênio, dióxido de
enxofre ou fluoreto de
hidrogênio ou dióxido de
cloro, formaldeído ou
sulfeto de hidrogênio
(somente escape).

P100

P

TC-84A-0117

8941
8942
8943

P
M
G

PINTURA EM
PULVERIZAÇÃO /
PESTICIDA
KIT com balde de
tinta gratis

TC-84A-1337

8111KN
8112KN
8113KN

P
M
G

1 Conjunto de peça facial da
série 8000, 5 pares pré-filtros,
1 retentor de filtro 8020, 1 par
de Velas de ignição

Partículas de
soldagem N95 e
incômodo de
odores de VO/
ozônio

TC-84A-3901

8757

M

Conjunto da peça facial
com filtro 8755 e
suporte do filtro 8900
PACKAGING: Um respirador com cartuchos e / ou filtros por bolsa, 12 respiradores/case.
1
Consulte o rótulo NIOSH para limitações de aprovação, consulte o Manual de Instruções e / ou embalagem.

RETENTOR, SUPORTE, E ADAPTADOR
DE PRE FILTRO
APLICAÇÃO

RETENTOR PARA PRÉ FILTRO

MODELO EMBALAGEM
8020

1 PAR/BOLSA
10 PARES/CAIXA
5 CAIXAS/CASE

8900

1 PAR/BOLSA
5 PARES/CAIXA
CAIXAS/CASE

8920

1 PAR/BOLSA
5 PARES/CAIXA
5 CAIXAS/CASE

Use com 8910 ou 8970 e cartuchos da série 8000.

SUPORTE PARA PRÉ FILTRO
Use com a peça facial 8001, 8002, 8003
Em conjunto com 8910, 8970, 8755 ou 8940.

ADAPTADOR ACOPLADO
Use com cartuchos e filtro 8940 da série 8000.

FILTROS E DISCOS DA SÉRIE
8900¹
EXPOSIÇÃO

APROVAÇÃO MODELO EMBALAGE
M

FILTRO P3 SL

TC-84A-0117

8940

1 PR/BAG
5 PRS/BOX
5 BXS/CASE

TC-84A-1343

8910

5 PRS/BAG
10 BGS/CASE

TC-84A-4248

8970

5 PRS/BAG
10 BGS/CASE

TC-84A-3901

8755

1 PRS/BAG
50 BGS/CASE

Poeiras, vapores, névoas,
radionuclídeos, filhas de
radônio e pós e névoas
contendo amianto.

FILTRO P2
Use com retentor 8020 e
cartuchos da série 8000 ou
sozinho com
suporte 8900.

FILTRO DE
PARTICULA
Use com retentor 8020 e
cartuchos da série 8000 ou
sozinho com
suporte 8900.

FILTRO DE
PARTICULAS DE
SOLDAGEM E
INCOMODO DE
ODORES DE OV /
OZÔNIO
Use sozinho com suporte
8900.
1

Consulte o rótulo NIOSH para limitações de aprovação, consulte o manual de instruções e / ou embalagem.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO2
DESCRIÇÃO

TIRANTE DE CABEÇA
Inclui jugo, fivelas e 2 cintas.

MODELO EMBALAGEM
0082

4/BOLSAS
5 BOLSAS/CASE

CONJUNTO DE VÁLVULA DE
EXALAÇÃO

6/ BOLSAS
5 BOLSAS/CASE

0083

Inclui suporte e diafragma.

Use with 8001, 8002, 8003 Assembled Facepiece.

2

PRODUTOS DE FIT TEST SÉRIE 8000
PAR
T#
8006

DESCRIÇÃO

EMBALAGEM

KIT DE CARTUCHO SONDA

1 POR CAIXA

INCLUI: 1 par de cartuchos 8006, 1 par de filtro 8940,
1 par de suportes de discos 8900, um par de adaptadores 8920, e
instruções. Para uso com TSI PortaCount.

8007

Lenços de álcool

100 LENÇOS POR
CAIXA

TREINAMENTO E MATERIAL DE INSTRUÇÃO
0701

COMO CONFIGURAR UM PROGRAMA DE
PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA
De acordo com as diretrizes da OSHA

PROGRAMAS DE TREINAMENTO DE RESPIRADORES
A Moldex oferece programas e materiais de treinamento
abrangentes sobre o uso e cuidados com os respiradores da
série 8000 para ajudá-lo a atender aos regulamentos da
OSHA, estaduais e locais.
FIT TEST

Melhore seu programa de respirador com o kit de teste de
ajuste qualitativo da Moldex e o Kit de cartucho com sonda
para teste de ajuste quantitativo. Certifique-se de que os
respiradores do seu trabalhador se encaixem de forma
satisfatória. E certifique-se de que seus funcionários estão
usando seus respiradores de maneira adequada. Os kits de
teste de encaixe da Moldex ajudarão seu programa de
respirador a atender aos requisitos da OSHA.

GRUPO DE SUPORTE DE FÁBRICA

A equipe de vendas treinada na fábrica da Moldex está
disponível para ajudar você e seus trabalhadores a
aproveitar ao máximo as muitas características de
segurança e valor do respirador série 8000. Além disso,
existem materiais de treinamento disponíveis para ajudar a
garantir o uso adequado dos respiradores da série 8000.
LINHA DE AJUDA DE SERVIÇO TÉCNICO

Uma linha de assistência técnica gratuita para ajudar a
responder suas perguntas sobre proteção respiratória e o uso
de todos os produtos de segurança Moldex. Ligue para (11)
2301-0652.

MOLDEX-METRIC, INC.
10111 W. Jefferson Blvd. Culver City, CA 90232 800/421-0668 310/837-6500 FAX 310/837-9563
www.moldex.com e-mail: sales@moldex.com
Moldex is a registered trademark. U.S. Patents Pending 8000-701 REV K 8/06

.

AVISO IMPORTANTE PARA OS USUÁRIOS
Leia o manual de instruções, incluído com a peça facial do respirador 8000, antes de usar. Você é responsável
por entender e seguir todos os avisos, restrições e outras informações contidas no Manual de Instruções. Não
fazer isso pode resultar em doença ou morte.
USE CONTRA
1. Contaminantes especificados na etiqueta de aprovação do NIOSH ou bolsa ou cartuchos ou filtros e no
manual.
2. Contaminantes com propriedades de alerta, ou seja, cheiro, sabor ou irritação.
NÃO USE CONTRA
1. Concentrações de contaminantes desconhecidos ou 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. Os gases ou vapores de difícil detecção ou aqueles que geram elevados calores de reacção, ou pintar sprays
contendo isocianatos, ou jacto de areia.
4. Névoas à base de óleo com filtros N.
AVISO AO USUÁRIO
1. Siga todas as instruções e avisos sobre o uso desses cartuchos e respirador e use-os 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. Para uso adequado, pergunte ao seu supervisor ou ligue para (11) 2301-0652.
3. 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.
4. Os vapores, gases, poeiras, névoas, fumos e outros contaminantes que podem ser perigosos
para a sua saúde incluem aqueles que você não pode ver, saborear ou cheirar.
5. Verifique com seu supervisor os cartuchos e / ou filtros adequados para os contaminantes em
sua área de trabalho.
RESTRIÇÕES:
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 algum 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 ajuste adequado, sentir o gosto, cheirar ou ficar irritado com
contaminantes ou respirar com dificuldade.
4. Não altere, modifique ou abuse do respirador, cartucho e / ou filtro.
5. Armazene os cartuchos, filtros e respirador em bolsa lacrada em 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 particulados.
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 em até oito horas após a primeira utilização. Não
exceda 10XPEL ou um total de 200 mg de carga por respirador. É responsabilidade do usuário saber o PEL e
a concentração do contaminante, a taxa de trabalho máxima 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 filtros N.
9. Onde não houver névoa de óleo, descarte todos os cartuchos, filtros N, R, P, no máximo trinta dias após o
primeiro uso.
10.
Use cartuchos, filtros e peças faciais antes da data de validade “usar até” impressa na caixa.

