
GERAL
Um dispositivo de filtragem consiste numa peça facial (máscara facial completa, meia 
máscara) conectada com filtros protectores respiratórios. Pode ser usado para purificar o ar 
de gases, vapores, poeiras, névoas e fumos nocivos à saúde. Os limites de uso vêm do tipo 
de filtro, da peça facial e das condições ambientais. As informações a seguir têm um carácter 
geral e devem ser preenchidas com os regulamentos nacionais e com o aviso de informações 
do equipamento que deve ser usado junto com o filtro. A garantia e a responsabilidade do 
produtor tornam-se nulas em caso de uso indevido ou uso não conforme com as instruções 
deste aviso. Os dispositivos de filtragem são EPI de categoria III e cumprem os requisitos 
do Regulamento (UE 2016/425) e devem ser utilizados apenas por pessoas especialmente 
treinadas e bem conscientes dos limites de utilização impostos por lei.

FILTROS DE GÁS, FILTROS DE PARTÍCULAS E FILTROS COMBINADOS  
- GUIA PARA A SELECÇÃO
Os filtros são identificados por uma cor e marca distinta, dependendo da protecção dada 
como indicado nas normas EN 14387:2004 + A1: 2008 (gás e filtros combinados) e EN 
143:2000/A1: 2006 (filtros de partículas).

Tipo de 
Filtro

Classe Cor Campos de Aplicação

A
1, 2 o 3 Castanho gases e vapores orgânicos (solventes, por exemplo) com o 

ponto de ebulição> 65°C

B
1, 2 o 3 Cinzento gases e vapores inorgânicos (isto é, cloro, sulfeto de 

hidrogênio, ácido cianídrico)

E
1, 2 o 3 Amarelo gases ácidos (anidrido sulfuroso, por exemplo) e outros gases 

ácidos e vapores

K
1, 2 o 3 Verde amônia, amoníaco e derivados inorgânicos

AX
1 Castanho gases e vapores orgânicos (solventes, por exemplo) com ponto 

de ebulição <65°C

P 1, 2 o 3 Branco poeiras, fumos e névoas

 
Filtros de gás (ABEK AX): fornecem protecção contra gases e vapores nocivos, mas não 
contra poeiras e aerossóis. Filtros de partículas (P): fornecem protecção contra poeiras e 
aerossóis, mas não contra gases e vapores nocivos. Filtros combinados: fornecem protecção 
ao mesmo tempo contra gases nocivos, vapores poeiras e aerossóis. Filtros combinados são 
uma combinação entre filtros de gás e de partículas, ou seja A2P3. Os filtros são produzidos 
dentro de classes diferentes para permitir escolher o melhor para qualquer uso específico. Os 
desempenhos mínimos oferecidos pelos filtros estão listados nas tabelas 1 e 2.

TABELA 1 – DESEMPENHOS DOS FILTROS DE GÁS

Teste de Gás
Teste de Gás 

Conc. (%)
Ruptura Conc. 

(ml/m3)
Tempo de Ruptura 

(min)Tipo/Classe

A1/A2 C6H12 0.1/0.5 10/10 70/35 

B1/B2 Cl2 0.1/0.5 0.1/0.5 20/20 

 H2S 0.1/0.5 10/10 40/40 

 HCN 0.1/0.5 10/10 25/2Z 

E1/E2  0.1/0.5 5/5 20/20 

K1/K2  0.1/0.5 25/25 50/40 

AX  0.05 5 50 

  0.25 5 50

TABELA 2 – DESEMPENHO DOS FILTROS DE PARTÍCULAS

Classe Penetração Máxima (%)
P1/P2/P3

NaCI

DOP

20/6/0.05

20/6/0.05

Para seleccionar os respiradores de filtragem é necessário considerar os seguintes indicadores: 
NPF (factor de protecção nominal) é o valor da percentagem máxima de fuga total para o 
interior permitido pela norma europeia relevante (NPF = máximo de 100% / fuga total para 
o interior). APF (factor de protecção atribuído) é o nível de protecção respiratória que pode 
realisticamente ser esperado para ser alcançado por um respirador encaixado correctamente 

(que é diferente para cada Estado). TLV (valor limite) é um limiar de concentração - geralmente 
expressa em partes por milhão, ppm - para a segurança das pessoas expostas a substâncias 
perigosas presentes no ar. Durante a selecção do respirador/ filtro você deve considerar 
o factor APF e não o factor NPF. O factor APF multiplicado pelo TLV da substância dá uma 
ideia da concentração de poluentes a que um operador pode ser exposto num dispositivo 
específico. No uso de filtros de gás não exceder a concentração dos seguintes poluentes: 0,1% 
para a classe 1, 0,5% na classe 2 e 1% na classe 3. O mesmo conselho aplica-se aos filtros 
combinados (ou seja, A1B1P3 ou A1P2), é necessário seleccionar separadamente o filtro de 
partículas e o filtro de gás e identificar a combinação certa considerando a APF respectivo. Para 
a selecção e manutenção dos dispositivos de filtragem, para a definição e uso de APF e NPF 
também se referem a norma europeia EN 529:2005 e os regulamentos nacionais relevantes. 
 
TABELA 3- APF VALORES PARA DIFERENTES DISPOSITIVOS

Norma Descrição Classe de filtro APF Norma Descrição
Classe de 

filtro
APF

EN 140 Meias Máscara P1 4 EN 136 Máscara 
Completa

P1 4

P2 10 P2 15

P3 30 P3 400

Gas 30 Gas 400

APLICAÇÕES, LIMITAÇÕES E CUIDADOS
Estes filtros não podem ser utilizados nas seguintes condições:
• quando o tipo e concentração do contaminante é desconhecida.
• quando o teor de oxigênio seja inferior a 17% em volume (que é frequentemente o caso em 

ambientes fechados, como poços, túneis, cisternas, etc).
• quando o contaminante é o monóxido de carbono ou um gás inodoro e insípido.
• quando certas condições são perigosos para a saúde do trabalhador e para a vida.
• Para o uso em ambientes potencialmente explosivos respeitar os padrões exigidos pela 

segurança atuais e código de lesões no trabalho
• Os filtros não devem ser modificados ou alterados.
• Deixe a área de trabalho se o respirador ficar danificado, resultando em dificuldade 

respiratória e/ou desmaio.  
• Pessoas cujo sentido olfactivo é alterado não deverão usar respiradores de filtro.O uso de 

dispositivos de protecção respiratória durante de gás ou combinados durante os trabalhos com 
chamas abertas ou gotas de metal líquido podem causar sérios riscos ao operador. 
Os filtros AX devem ser utilizados apenas uma vez e, no final de tal período devem ser descartados.

USO E MANUTENÇÃO DE FILTROS
Estes filtros devem ser usados máscaras ligados a meias máscaras ou máscaras de rosto 
completo da Portwest. Leia cuidadosamente estas instruções de utilização e a dos 
equipamentos (meia máscara ou máscara de rosto completo) que é usada com os filtros. Os 
filtros são embalados num saco plástico selado. Os filtrosde Baioneta devem ser sempre usados 
em conjunto; filtros com um peso superior a 300 g não deve ser directamente ligados a meia 
máscaras e filtros com um peso superior a 500 g não deve ser directamente ligado a máscaras 
de rosto completo. Escolha o filtro tendo em atenção á cor e a marca de identificação e verifique 
se o filtro é do tipo correcto para o uso pretendido. Verifique se o filtro não está expirado (o 
prazo de validade está impresso em todos os filtros; esta data é considerada válida se o filtro 
foi mantido selado dentro das condições recomendadas de armazenamento). Inspeccione 
tanto o filtro e máscara relativamente a qualquer quebra ou dano. Para o uso, abra o pacote 
selado, e ajuste os dois filtros na caixa do filtro na meia máscara ou máscara de rosto completo, 
aparafusando o filtro firmemente. Em condições normais de uso, a vida útil do filtro não é 
apenas devido à concentração de poluentes, mas devido a muitos outros elementos, que são 
difíceis de ser determinados, como o grau de humidade do ar, a temperatura do ar, o volume 
de ar inspirado, o cansaço do trabalhador, etc. O trabalhador deve sair imediatamente da área 
de trabalho e substituir os filtros quando ele começa a cheirar o odor de gás com filtros de 
gás ou quando ele começa a sentir um aumento da resistência à respiração com filtros de 
partículas. No final do turno de trabalho, o respirador deve ser armazenado em local limpo 
e seco, de acordo com as condições de armazenamento indicadas na informação do usuário. 
Os filtros da Portwest não requerem manutenção e não precisam ser limpos, regenerados ou 
queimados. Os filtros esgotados devem ser substituídos ao mesmo tempo e desmontados de 
acordo com os regulamentos nacionais tomando também em consideração a substância que 
eles tenham mantido.

Faça o download da declaração de conformidade @ www.portwest.com/declarations

Armazene de acordo com as 
temperaturas indicadas dentro do 
pictograma

Não exceda a percentagem de humidade relativa (HR) indicada durante 
o armazenamento

EXP. DATE mm/
yyyy

Leia o prazo de validade citado como 
mm/aaaa (5 anos)

Filtro a ser usado apenas como par

Leia o aviso informativo 
cuidadosamente

Símbolo de identificação do fabricante

R
EN143:2000/A1:2006
EN14387:2004+A1:2008

A marcação com a letra R mostra que testes adicionais de acordo com a EN 143:2000 / A1: 2006 provaram que filtro de partículas ou a filtragem 
de partículas do filtro combinado é reutilizável após a exposição de aerossol por mais de um turno. EN 14387:2004 (com a alteração A1:2008) e EN 
143:2000 / A1: 2006 são as normas de referência com os anos da sua publicação.

NR Descartável. Significa que deve ser destacartado após um turno laboral
LOT./BATCH/ B990969101301     Número de lote da produção
CE 0426 Marcação CE indicando a conformidade com os requisitos essenciais dos anexos II do Regulamento do PPE 2016/425. O número 0426 

identifica o organismo notificado Italcert S.r.l., Viale Sarca 336, 20126 Milano (Itália) responsável pelo controle de acordo com o 
Regulamento PPE 2016/425 Módulo C2

FILTROS DE 
PARTÍCULAS, GÁS 
COMBINADOS PARA 
AS MEIAS MÁSCARAS E 
MÁSCARAS DE ROSTO 
COMPLETO DA  
PORTWEST

ARMAZENAMENTO
Estes filtros devem ser mantidos 
na sua embalagem original 
em local seco, longe de fontes 
de calor e num interval de 
temperatura entre -10 C e 50°C e 
com humidade relativa <80%.

ETIQUETAGEM
As seguintes informações são 
citadas na etiqueta do filtro

PT

Código Tipo Conexão Uso Compatível Meias Máscara Compatível Máscara Completa

P902 A2 Baioneta EM PARES P420/P430 P500/P510

P921 ABEK1 Baioneta EM PARES P420/P430 P500/P510

P941 P3R Baioneta EM PARES P420/P430 P500/P510

P952 A2P3R Baioneta EM PARES P420/P430 P500/P510

P971 ABEK1P3 Baioneta EM PARES P420/P430 P500/P510

P906 A2 Conexão aparafusada padrão 148-1 ÚNICO / P516

P926 ABEK2 Conexão aparafusada padrão 148-1 ÚNICO / P516

P946 P3R Conexão aparafusada padrão 148-1 ÚNICO / P516

P976 ABEK2P3R Conexão aparafusada padrão 148-1 ÚNICO / P516

P956 A2P3 Conexão aparafusada padrão 148-1 ÚNICO / P516

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO     FILTROS PARA MEIAS MÁSCARAS E /OU MÁSCARAS COMPLETAS

FABRICANTE

Portwest Limited, Westport, Co Mayo, Ireland

Nome e endereço do organismo notificado que emitiu o certificado CE:

Italcert S.r.l., Viale Sarca, 336-20126  Milano, Italy 

(Notified Body n° 0426)
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