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INSTRUÇÕES DE USO E MANUTENÇÃO DE MÁSCARAS RESPIRATÓRIAS COMPLETAS 
DA PORTWESTPT 2.2 Componentes de marcação

Todos os componentes que são capazes de afectar a segurança por meio de 
envelhecimento são marcados para poderem ser facilmente identificados. Em 
particular, na tabela a seguir são listados os componentes que são marcados com 
o seu código e/ou o ano de fabrico, quando sugerido pela norma EN 136.1998 
(Prospect A.1, App. A).

Componentes Marcações Notas

Membrana de exalação 
Encaixe para filtro de baioneta 
especial 
Vedação facial 
Arnês 
Viseira 
Máscara interna 
Aperto band

NG/11 
MI/31 
N/6-A 
M/8 
M/1.2 
N/8 
MI/9

- 
- 
3) 
1) 
3) 
3) 
3)

1) = sobre o componente é marcado apenas 
o ano de fabrico 
2) = sobre o componente está marcado apenas 
o nome/código de componente 
3) = sobre o componente estão marcados o 
nome e data de fabrico
O símbolo abaixo indica o ano e / ou mês 
de produção

3 - AVISO E LIMITAÇÕES DE UTILIZAÇÃO
As máscaras P500 e P510 são equipadas com dois suportes de filtro de encaixe 
especial baioneta lateral, e, portanto, devem ser utilizados exclusivamente com 
filtros da série PORTWEST com encaixe especial baioneta.
As máscaras P516 estão equipados para ser usado com um filtro com encaixe de 
filtro EN148-1.
Estas máscaras respiratórias complestas são EPI´s que não fornecem oxigênio. 
Podem ser usadas em conjunto com filtros apenas em áreas onde a concentração de 
oxigénio é >17% ou <23% em volume. (Este limite pode variar de acordo com os 
regulamentos nacionais).
O dispositivo de filtragem não deve ser utilizado em espaços limitados (por 
exemplo, as cisternas, os túneis) por causa de escassez de oxigénio (O2 <17%) 
ou na presença de gases de deslocamento de oxigénio pesados   (por exemplo, 
dióxido de carbono).
Não use os respiradores de filtragem em atmosferas de oxigênio enriquecido (> 
23%), por causa do risco provável de incêndio ou explosão.
Não usar para protecção respiratória contra contaminantes atmosféricos que têm 
características de difícil detecção, são desconhecidas, imediatamente perigosas à 
vida e à saúde ou contra produtos químicos que geram grandes reacções térmicas 
em contacto com filtros químicos.
Estas máscaras são projectadas para serem compatíveis com a maioria dos capacetes 
comuns (capacetes, abafadores, etc.) e com o vestuário de protecção (fatos de 
macaco); quando a máscara facial é utilizada simultaneamente, por exemplo, 
com capacetes para protecção de cabeça ou de ouvido para proteção auditiva, é 
necessário manter a atenção de usar os dispositivos respiratórios sobre o arnês 
sendo no entanto melhor verificar sempre o aperto da mascára.
Estas máscaras não devem ser utilizadas se o ambiente e a contaminação são 
desconhecidos. Em caso de dúvida, devem ser utilizados os respiradores de 
isolamento, que funcionam de forma independente a partir da atmosfera.
Deixe área de trabalho imediatamente, verifique a integridade dos respiradores e 
substitua as peças se: a) As partes se danificam b) respirar se torne difícil c) tonturas 
ou outro desconforto ocorra d) se sentir gosto ou cheiro dos contaminantes ou 
uma irritação ocorre.
Para o uso com filtros de gases e partículas seguir as indicações e limitações de uso 
indicados nas instruções do fabricante relevante.
Nunca modificar ou alterar este dispositivo.
Quando um protector de respiração é usado em atmosferas explosivas, siga as 
instruções dadas para essas áreas.
A norma de referência EN 136 não requer qualquer ensaio de permeabilidade 
química. Na presença de substâncias químicas particularmente agressivas não é 
garantida a não permeabilidade a tais poluentes sendo proibido o seu uso.
Utilizar apenas por pessoal treinado e qualificado. 
Barbas, suiças longas ou hastes de óculos podem interferir com a aderência da 
máscara ao rosto e podem causar a fuga do ar. Não utilizar em tais circunstâncias ou 
o utilizdor será responsável por qualquer dano quepossa ser causado por este 
uso impróprio .

4 - INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
4.1 Verificação antes do uso 
 
Antes de cada uso da máscara, é necessário fazer um controle sobre ela, 
para verificar o bom funcionamento.

PROCEDIMENTO DE VERIFICAÇÃO:

1) Verificar, quando retirar a máscara da sua caixa; examinar cuidadosamente a 
máscara, verifique se não há danos e desgaste ou sinais de sujidade; verificar a 
condição da vedação facial para deformações e se está intacta e verificar o material 
que não esteja rígido;
2) Verifique que a válvula de exalação e de inalação não apresentam deformações, 
quebras ou rasgos. As válvulas têm de estar limpas, não deformadas e livres para 
se moverem;
3) Controlar a condição e limpeza da viseira;
4) Garantir a condição e elasticidade do arnês de cabeça e se as correias estão 
totalmente estendidas.

4.2 Colocação e verificação de ajuste
Após a verificação antes de usar, colocar a máscara seguindo este procedimento:
1) Alongue as correias do arnês de cabeça, tanto quanto possível; colocar o arnês 
por trás do pescoço e colocar o queixo na vedação dacial, mantendo as duas correias 
inferiores abertas com as mãos. Puxe a máscara sobre a cabeça e ajuste-a ao rosto. 
Certifique-se de que o cabelo não fique preso entre a vedação e a testa;
2) Ajuste as alças laterais, em seguida as tiras superiores e, finalmente, as inferiores. 
Não aperte excessivamente as tiras;
3) Verifique a pressão negativa do ajuste, enquanto coloca a máscara, feche ambos 
os suportes de filtros usando a palma das mãos e tome uma respiração profunda. 
A máscara deve colapsar em direção ao rosto e permanecer assim durante o 
tempo de inalação;
4) Verifique a pressão positiva do ajuste, colocando a palma da mão sobre a tampa 
da válvula de expiração e expire suavemente. Se a máscara protrai suavemente, isto 
significa que um ajuste correcto foi obtido.
Estas verificações são necessárias para garantir que a vedação facial está 
corretamente ajustada. Se não é, aperte as correias ou ajuste a máscara à face. 
Em seguida, repita a verificação até que o ajuste seja perfeito. Se usar cinto têxtil 
(acessórios opcionais, sob encomenda), o procedimento é o mesmo. Se não 
conseguir um bom ajuste não entre na área contaminada.
4.3 Montagem
Escolha os filtros de acordo com o tipo de contaminante. Verifique a data de validade 
e aperte os dois ao conector especial lateral, garantindo que a vedação na parte 
inferior dos furos de baioneta faz um bom contato. Para uma utilização correcta dos 
filtros, ver as instruções de utilização para os mesmos filtros e manter a atenção de 
usar os dois filtros do mesmo tipo e classe. Agora, após o teste de estanqueidade 
e de verificação do filtro, pode entrar na área contaminada. Nota sobre o uso do 
respirador: os filtros de gás devem ser substituídos quando o utilizador começar a 
detectar o odor, gosto ou irritação. Os filtros de partículas devem ser substituídos, o 
mais tardar quando a resistência à respiração se torna demasiado elevada 

5 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
5.1 - Limpeza e desinfecção 
Tome cuidado especial de quaisquer contaminantes depositados na máscara. Todas 
as operações de limpeza devem ocorrer em áreas seguras. Não use substâncias 
abrasivas para limpar a viseira e não use solventes. Use exclusivamente este 
procedimento para limpar e desinfectar as máscaras:
1) After removing the mask and the contaminated filter, clean under running water 
to remove most of the contaminants; then clean more fully by placing in hot water 
(temperature not upper to 40°C) with a neutral soap. If disinfection is required, use 
a solution of a common disinfectant based on quaternary ammonium compounds  
2) Dry the mask with a soft, clean cloth or make it dry naturally.  3) When dry, clean 
the visor with a clean cotton wool. 
Examinar a máscara de acordo com os procedimentos acima e seguir o mesmo 
procedimento para a inspecção mensal. Se o máscara aparecer com defeito, 
não a usar.
 
6. Armazenamento  
É aconselhável manter as novas peças faciais na sua embalagem original numa sala 
de ventilada, longe do sol, calor e contaminantes. 
O armazenamento tem que ser realizado entre -10°C e +50°C com uma humidade 
relativa de <80%. As máscaras respiratórias completas da PORTWEST se não for 
utilizada e armazenada adequadamente pode ser usada até 10 (dez) anos.

7. Desenho expandido
Consulte a última página deste folheto

Baixe a declaração de conformidade @ www.portwest.com/declarations

As Máscaras Respiratórias Completas da PORTWEST devem ser utilizadas e mantidas 
de acordo com as seguintes instruções, no que concerne ao uso, limitações e a 
manutenção. O uso incorrecto, uso de peças inadequadas ou má manutenção 
é perigosa 
para a saúde e segurança e invalida a garantia, exonerando o fabricante de toda 
a responsabilidade. Tem de ser sublinhado que os equipamentos de protecção 
individual para protecção respiratória deve ser sempre usados por pessoas 
especialmente treinados, supervisionados por uma pessoa perfeitamente 
consciente dos limites de aplicação desses dispositivos e das leis em vigor no 
país em causa.

Atenção 
Se perder este folheto ou se necessitar de mais exemplares, entre em contacto com 
o endereço abaixo e indique o seguinte número de código: 99USP

Consulte a etiqueta do produto para obter informações detalhadas sobre as normas 
correspondentes. Somente as normas e ícones que aparecem no produto e as 
informações de utilizador abaixo são aplicáveis. Todos estes produtos cumprem os 
requisitos do Regulamento (UE 2016/425).

1. GERAL

DESCRIÇÃO

Modelo Classe Filtros usados Material de 
vedação facial

P500 2 Baioneta especial Borracha

P510 2 Baioneta especial Silicone

P516 3 Norma EN 148-1 Borracha

As Máscaras Respiratórias Completas da PORTWEST são testadas de acordo 
com a norma EN 136:1998 como Classe 2 (P500, P510) e Classe 3 (P516) e são 
compostas por: 
1. Vedação facial externa
2. Viseira panorâmica extra larga moldada em policarbonato
3. Componente frontal que é um suporte para a válvula de exalação com o seu 
suporte
4. Dois suportes de filtros laterais com encaixe especial de baioneta (P500, P510) ou 
um suporte de filtro central com encaixe EN 148-1 (P516)
5. Máscara interna para reduzir o espaço morto moldada em silicone fornecida 
com duas válvulas de circulação de ar que impedem a vaporização da viseira e a 
formação de um nível de dióxido de carbono excessivo no ar exalado
6. Arnês de cabeça com seis correias, moldado em borracha sintética com fivelas 
de fixação rápida

As Máscaras Respiratórias Complestas da PORTWEST são projectadas para atingir 
uma vedação perfeita sem pressões incómodas na maioria das partes faciais.
1.2 Desenho e lista de componentes
Ver desenho expandindo de componentes da máscara na última página.
1.3 Aplicações
Para um uso correto do filtro, consulte o folheto de instruções relevante. As 
máscaras faciais desta série podem ser usadas   em condições que requerem 
protecção ocular e respiratória. São particularmente recomendadas para substâncias 
tóxicas e/ou perigosas. A máscara respiratória completa da PORTWEST pode ser 
utilizada com filtros de gás, partículas e combinados, com o encaixa especial de 
baioneta. Para uma utilização e correcta escolha dos filtros de gás ver o folheto de 
instruções fornecido.
1.4 Selecção do protector de respiração equipado com filtro 
Para selecionar este tipo de equipamentos de proteção individual, é necessário 
considerar os seguintes indicadores: FPN (factor de protecção nominal) é o valor 
da percentagem máxima de fuga interior total permitido pela norma europeia 
aplicável FPN = 100 /% de fuga interior máxima total admitida). FPA (fator de 
protecção atribuído) é o nível de protecção respiratória que pode realisticamente 
ser esperado para ser alcançado por um respirador encaixado corretamente (que é 
diferente para cada Estado). VL (valor limite) 
é um limiar de concentração - geralmente expresso em partes por milhão, ppm - 
para a segurança das pessoas expostas a substâncias perigosas. O FPA multiplicado 
pelo VL da substância dá a concentração de poluentes para o qual um operador 
pode ser expostos usando um dispositivo específico. Para a seleção e manutenção 
dos dispositivos de filtragem e para a definição e uso de FPA e FPN também ter em 
conta a norma europeia EN 529 e os regulamentos nacionais relevantes.

QUADRO DE SÍNTESE DAS FPA

Tipo de 
dispositivo de 
protecção

NPF APF Nota
I FIN D S UK

Máscara 
respiratória 
completa 
com filtro de 
partículas P1

5 4 5 5 5 5
Não é aconselhável 
quando a alta 
penetração através 
do filtro aumenta o 
total fuga interior. 
Não é adequado para 
aerossóis líquidos, 
matéria cancerígena 
e radioactiva, 
microorganismos e 
agentes bioquímicos.

Máscara 
respiratória 
completa 
com filtro de 
partículas P2

16 15 15 15 15 15 Não é adequado 
para proteção contra 
substâncias radioactivas, 
microrganismos e 
agentes bioquímicos 
activos.

Máscara 
respiratória 
completa 
com filtro de 
partículas P2

1000 400 500 400 500 40

Máscara 
respiratória 
completa com 
filtros de gás *

2000 400 500 400 500 20 Filtros de gás A, B, E, 
K, AX, SX, HgP3, NOP3 
para várias aplicações. 
Para mais informações, 
consulte as instruções 
de utilização dos filtros 
PORTWEST.

Dispositivo 
com filtro 
combinado

Os múltiplos especificados do valor limite para os filtros de gases 
ou partículas são dados separadamente, mas em todos os casos 
aplica-se o menor valor

* Ao usar filtros de gás não exceder as seguintes concentrações:. Classe 1 < 0,1% em 
vol, classe 2 < 0,5% em vol, classe 3 < 1% em vol.. (Norma EN 14387: 2004).
 
2 - APROVAÇÕES E MARCAÇÃO 
As máscaras faciais da PORTWEST são Dispositivos de Proteção Individual que 
se enquadram na categoria III com relação ao Regulamento (UE 2016/425) e 
modificações subseqüentes. As máscaras foram certificadas em conformidade com 
a norma harmonizada EN 136: 1998 e satisfazem os requisitos estabelecidos para a 
classe 2 (modelos P500 e P510) ou Classe 3 (modelo P516).

2.1 Marcação
Exemplo da marcação de acordo com a norma EN 136:1998

onde: P516 indica o modelo da máscara; EN 136: 1998 indica a norma europeia de 
referência; Cl.2 indica a classe de acordo com a Norma EN 136 a que o dispositivo 
pertence; 
CE é a marcação que indica a conformidade com os requisitos de Saúde e Segurança 
do Regulamento UE 2016/425, Módulo C2, e a conformidade com a Norma EN 
136: 1998. 0426 indica que Italcert S.r.l., Viale Sarca, 336-20126 Milano, Itália, é o 
organismo notificado responsável pelo controle de acordo com o Regulamento do 
PPE 2016/425 Módulo C2
A marcação ( )  indica o fabricante o qual é marcado no interior 
da máscara.
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P500/P510
FULL FACE MASK
EN 136 CLASS 2

P516
FULL FACE MASK
EN 136 CLASS 3




