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3M™ Máscaras autofi ltrantes para 
partículas
Há mais de 30 anos, a 3M tem sido pioneira em equipamentos de 

proteção respiratória. Os produtos excecionalmente confortáveis 

e de alta qualidade são o resultado de uma intensa investigação e 

desenvolvimento.

Benefícios da alta tecnologia aplicados aos equipamentos, tais 

como material fi ltrante avançado e a válvula de alta ventilação 

melhoram a comodidade e ergonomia do trabalhador durante a 

utilização dos equipamentos.

A seleção dos equipamentos adequados deve ter em conta 

uma multiplicidade de fatores para garantir um nível adequado 

de proteção em cada situação. Também é muito importante o 

conforto durante o uso para melhorar a aceitação do utilizador.

A seleção de equipamentos de proteção respiratória 

segue a «Técnica das 4 fases»

1 Identifi cação dos perigos

2 Avaliação do risco

3 Seleção do equipamento apropriado

4 Treino no uso e ajuste

Preocupamo-nos com a sua segurança
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 FFP1 Máscaras EN149  FFP2 Máscaras EN149  FFP3 Máscaras EN149 Máscaras para soldadura EN149

Fator de Proteção 
Nominal FPN 4 FNP 12 FNP 50 FNP 10

Aplicações 
típicas

Níveis baixos de partículas sólidas 
e líquidas não voláteis (até 4 VLA) 
típicos de operações de lixagem, 
corte, etc.

Níveis moderados de partículas 
sólidas e líquidas não voláteis (até 
12 VLA) típicos de operações com 
cimento, construção, metais, etc.

Níveis altos de partículas sólidas e 
líquidas não voláteis (até 50 VLA) 
típicos de operações com produtos 
perigosos como na indústria 
química ou farmacêutica.

Níveis moderados de partículas 
sólidas e líquidas não voláteis (até 
10 VLA), fumos metálicos e ozono 
até 10 VLA. Típicos em operações 
de soldadura.

2. Avaliação do Risco

FPN: O Fator de Proteção Nominal é um nível de proteção calculado a partir do valor de fuga interna resultante do ensaio da norma EN149.

1. Identifi cação do Risco

Depois de selecionar o nível necessário de proteção para o utilizador e a tarefa a realizar, devem ser tidas em conta as diversas 

opções e caraterísticas dos equipamentos para escolher o mais adequado para cada situação.

No trabalho quotidiano há muitas tarefas e aplicações industriais que envolvem riscos que devem ser identifi cados. Os técnicos 

de prevenção são responsáveis pela avaliação de riscos (Lei 31/1995), bem como pela seleção dos equipamentos apropriados. A 

3M desenvolve guias de seleção concebidas para auxiliar na escolha do produto mais adequado à tarefa e a cada utilizador (ver 

tabela de seleção na parte de trás deste catálogo).

3M Máscaras autofi ltrantes moldadas

+  Forma convexa, clipe nasal para melhor ajuste 
e duas bandas de ajuste

+   Fácil de colocar e ajustar
+  Robusta, resistente à deformação devido à 

cobertura interior

3. Seleção da máscara

3M Máscaras autofi ltrantes com fi velas 
ajustáveis

+  Design de grande robustez, durabilidade e 
reutilizáveis 

+   Bandas com fi velas ajustáveis
+ Anel suave de vedação facial para facilitar 

o ajuste a cada utilizador e aumentar a 
comodidade

3M Válvula de alta ventilação 

+  Facilita a exalação
+  Reduz o calor e humidade acumulada no 

interior da máscara
 

3M Máscaras autofi ltrantes planas

+  Grande comodidade durante o uso, ultra 
suave e fl exível graças ao seu design em 
três painéis

+   Embalagem individual, dobradas para facili-
tar o armazenamento, transporte e higiene

4. Treino no uso e ajuste

3M oferece também apoio técnico para escolher o equipamento de proteção mais adequado à sua situação. Todo o nosso esforço 

destina-se a satisfazer as necessidades dos clientes e, assim, aumentar a segurança dos trabalhadores.

3M™ Máscaras autofi ltrantes para partículas
Método dos 4 passos
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A importância da comodidade

Facilidade na respiração
O material fi ltrante 3M™ proporciona baixa 
resistência à respiração para uma utilização 
confortável durante todo o dia. 

Interior fresco e arejado
A válvula de exalação patenteada 3M™ 
reduz a acumulação de calor e humidade 
no interior da máscara, mesmo em 
ambientes húmidos e quentes.

Ajuste confortável e seguro
O rebordo suave e com textura e as bandas 
revestidas de tecido proporcionam um ajuste 
confortável e seguro. O clipe nasal é muito 
fácil de moldar e facilita a correta colocação.

Tamanho
Escolha o tamanho certo sem ser demasiado 
grande ou volumoso para não interferir com o 
seu campo de visão.

Todo a sua segurança, da 3M
Estas máscaras são compatíveis com outros 
equipamentos de proteção que precise, como 
óculos, protetores auditivos, etc. Consulte a 3M 
para saber mais sobre as possibilidades.

Leve e robusto
A 3M oferece equipamentos robustos e 
duradouros, sem serem pesados nem 
incómodos. 

Interior muito suave
O material interior que está em contacto com 
a pele é particularmente suave e agradável 
ao toque. 

Para a máxima efi cácia e proteção durante o uso das máscaras autofi ltrantes da 3M, o utilizador deve usá-las sempre durante todo o tempo de 

exposição. Portanto, é imprescindível selecionar um equipamento que lhe proporcione a maior comodidade na realização das tarefas. 

As caraterísticas e benefícios mais importantes são:

Para mais informações, contacte: www.3M.com/es/seguridad

3M™ Máscaras 
autofi ltrantes para Partículas
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O elástico superior deverá ser 
colocado no topo da cabeça. 
O elástico não deverá estar 

torcido.

 O elástico inferior 
deverá estar colocado 
por detrás das orelhas. 
O elástico não deverá 

estar torcido nem 
deverá cruzar o 
elástico superior

A máscara deve fi car 
bem assente sobre o 

nariz, o rosto e o queixo

O clip nasal deverá ser 
moldado em torno do nariz e 
bochechas para se conseguir 

uma boa vedação

Para respiradores desdobráveis 
certifi que-se que os painéis 

estão dobrados

Deve ter o rosto limpo, seco e 
barbeado.

Desdobre o lado superior por cima 
do nariz e o inferior por baixo do 
queixo, procurando ajustar o mais 
possível ao rosto.

Desdobrar os lados superior e 
inferior e moldar o clipe nasal 
para dar forma à máscara.

Segurando a máscara com uma 
das mãos e as bandas de ajuste 
com a outra, coloque a máscara 
sobre o nariz e a boca. Estique as 
bandas de ajuste até ao topo da 
cabeça.

Coloque a banda elástica 
superior sobre o topo da cabeça 
e a inferior na nuca.

Adapte o clipe nasal 
pressionando com ambas as 
mãos para que este se molde à 
forma do nariz e do rosto.

Cubra a máscara com ambas 
as mãos e inale profundamente.  
Se sentir que o ar entra pelos 
rebordos, ajuste novamente.
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TESTE DE AJUSTE

Verifi cação do ajuste.
+  Deve verifi car o ajuste, cada vez que coloque a máscara, 

antes de a usar.
+  Cubra a máscara com ambas as mãos, tendo o cuidado de 

não alterar o seu ajuste.
+  Máscaras sem válvulas - exale com força; máscara com 

válvula - inale com força.
+  Se notar alguma entrada de ar pelos rebordos, rea-

juste o clipe nasal para eliminar fugas.
+  Se houver alguma entrada de ar pelos rebordos da 

máscara, verifi que as bandas de ajuste de ambos os 
lados da cabeça ou ajuste a tensão para eliminar as 
fugas.

Repita a verifi cação do ajuste. Se não consegue um bom ajuste 
não entre na área de perigo - consulte o seu supervisor.

Um mesmo modelo de máscara pode não se 
adaptar a todos. Nalguns países, é obrigatório que 
os utilizadores de proteção respiratória realizem 
teste de ajuste. Para mais informações sobre este 
tipo de teste, entre em contacto com a 3M.

É importante um bom ajuste
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3M™ Máscaras 
autofi ltrantes para Partículas

Série 3M™  K100W Básica: Dobrada
Para a conceção da série de máscaras autofi ltrantes para partículas da 

3M™ K100W, a 3M aplicou os seus conhecimentos para oferecer aos seus 

utilizadores uma proteção sólida e profi ssional a um preço competitivo.

A Série 3M™ K100W de máscaras planas é fabricada com 

materiais resistentes que as tornam adequados para as condições

exigentes de trabalho.

Foram concebidas também para um ajuste simples com a comodidade que 

os trabalhadores necessitam para realizar o seu trabalho durante todo o dia. 

Produtos testados e aprovados em conformidade com a EN 149:2001 + 

A1:2009.

3M™ K112W Máscara autofi ltrante para partículas

Classifi cação: EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D
Proteção: Partículas sólidas e/ou líquidas não voláteis
Nível máximo de utilização: 12xVLA para partículas

P2

3M™ K101W Máscara 

autofi ltrante para partículas

Classifi cação:
EN 149:2001 + A1:2009 FFP1 NR D
Proteção: Partículas sólidas e/ou 
líquidas não voláteis
Máx. nível de utilização: 4xVLA para 
partículas

3M™ K111W Máscara 

autofi ltrante para partículas

Classifi cação:
EN 149:2001 + A1:2009 FFP1 NR D
Proteção: Partículas sólidas e/ou 
líquidas não voláteis
Máx. nível de utilização: 4xVLA para 
partículas

3M™ K102W Máscara 

Autofi ltrante para partículas  

Classifi cação:
EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D
Proteção: Partículas sólidas e/ou 
líquidas não voláteis.
Máx. nível de utilização: 12xVLA para 
partículas

3M™ K113W Máscara 

autofi ltrante para partículas

Classifi cação:
EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 NR D
Proteção: Partículas sólidas e/ou 
líquidas não voláteis
Máx. nível de utilização: 50xVLA para 
partículas

P2

P3

P1

P1

Sem válvula

Com válvula

3M Material 
de fi ltração de 
alta capacidade

Caraterísticas e benefícios:

Clipe nasal ajustável

+  Fácil de ajustar para proporcionar a maior 
proteção durante todo o dia

+ Nível de proteção:
Amarelo:FFP1 
Azul: FFP2 
Vermelho: FFP3

+ Permite detenção de metais

Bandas de ajuste sintéticas

+  Não contém materiais fabricados 
com borracha natural (látex)

+ Minimiza o risco de 
reações alérgicas

Banda de ajuste com um único anel

+  Permite um ajuste simples e efi caz
+ Sem agrafos
+ Arnês deslizante que permite 

trazê-la pendurada

Design plano

+   Facilita o seu armazenamento

Válvula de exalação 
+  Oferece maior conforto, especialmente em 

ambientes húmidos e/ou onde o ritmo de 
trabalho é intenso

+ Maior comodidade de respiração 
durante a jornada de trabalho

Painel em forma de diamante

+  Mantém a forma da máscara, 
mesmo em ambientes muito exigentes 
de calor e humidade

Compatibilidade

+  Com a maioria dos equipamentos de proteção 
ocular e auditiva da 3M 

Embalagem individual

+  Embalagem higiénica que protege a máscara 
de qualquer contaminação antes da utilização 

+  É transportada e armazenada mais facilmente 
no local de trabalho

Também disponível em formato sem 
embalagem individual

K100, K111, K102, K112, K113



Série 3M™ 8000 Clássica: Moldada
A Série 3M™8000 de máscaras autofi ltrantes moldadas oferece ao 

utilizador uma proteção leve, confortável e efetiva contra partículas 

sólidas e/ou líquidas não voláteis.

A sua forma convexa e design com duas bandas de ajuste, área nasal 

acolchoada e clipe de alumínio facilitam o ajuste ao nariz e permitem 

um ajuste perfeito à maioria dos diferentes tamanhos de rosto. 

A sua inovadora válvula de alta ventilação (VAV) exclusiva das 

referências 3M™ 8822 e 3M™ 8812 reduz os incómodos de exalação 

de ar, permitindo que saia da máscara e evitando a acumulação de 

humidade no interior. 

Graças à sua cobertura interior resistente à deformação oferecem 

proteção duradoura e confortável especialmente em condições de 

muito calor e humidade.

Produto testado e aprovado de acordo com a EN 149:2001 + A1:2009.

3M™ 8710 Máscara autofi ltrante 

para partículas moldada

Classifi cação:
EN 149:2001 + A1:2009 FFP1 NR D
Proteção: Máscara autofi ltrante 
de partículas
Máx. nível de utilização: 4xVLA para 
partículas

3M™ 8812 Máscara autofi ltrante 

para partículas moldada

Classifi cação:
EN 149:2001+A1:2009 FFP1 NR D
Proteção: Partículas sólidas e/ou 
líquidas não voláteis
Máx. nível de utilização: 4xVLA para 
partículas

Caraterísticas e benefícios:

Conforto

+  Design clássico de forma convexa, com 
clipe nasal e duas bandas de ajuste.

+ Confortável e leve

Segurança

+  Uma proteção efetiva e fi ável
contra partículas

+  A duração é maior, 
especialmente, em ambientes quentes
e húmidos devido ao revestimento
interior resistente à deformação.

3M™ Válvula de Alta Ventilação

+  A inovadora válvula VAV reduz
incómodos, permitindo que o ar
 exalado saia da máscara e
evitando a acumulação de calor no
interior.

Compatível com

+ Proteção ocular 3M
+ Proteção auditiva 3M

3M™ 8822 Máscara autofi ltrante para partículas 

moldada

Classifi cação: EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D
Proteção: Partículas sólidas e/ou líquidas não voláteis
Nível máximo de utilização: 12xVLA para partículas

P2

P2

P1

P1

Aplicações típicas

+  Construção
+  Estaleiros
+ Laboratórios
+  Fabricantes de borracha e 
plástico
+ Engenharia
+  Cerâmica
+  Serrações
+ Fabrico de tintas
+ Produtos químicos em pó

Sem válvula

Com válvula

3M Material 
de fi ltração
 de alta capacidade

3M Válvula de
 alta ventilação
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3M™ 8810 Máscara autofi ltrante 

para partículas moldada

Classifi cação: 
EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D
Proteção: Partículas sólidas e/ou 
líquidas não voláteis
Máx. nível de utilização: 12xVLA para 
partículas
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 FFP2 

Caraterísticas e benefícios: 
 

Plana - Design patenteado em 3 painéis 

 +   Ajusta-se a uma grande variedade de formas 
e tamanhos de rostos

 + Adapta-se aos movimentos faciais   
 +   Resistente ao colapso: ideal para trabalhar 
em ambientes quentes e húmidos

 

 Novo painel nasal moldável

 +   Perfi l baixo e curvo
 +   Ajusta-se muito bem ao nariz e ao contorno 
dos olhos

 +   Aumenta o campo de visão e a 
compatibilidade com óculos

 

Novo material fi ltrante
 de grande rendimento 3M 

 + Combina as vantagens do material do 
fi ltro de partículas Electret da 3M com 
uma avançada tecnologia de fi ltro de baixa 
resistência à respiração  

 + Melhora a facilidade da respiração e o 
conforto  

 

 Novo painel defl etor

 +   Redireciona o ar minimizando ainda mais o 
embaciamento dos óculos

 

 Válvula de alta ventilação 3M

 +   Remoção efi ciente do calor gerado 
acumulado, proporcionando uma sensação 
mais fresca e confortável

 + Elimina o ar exalado e minimiza o risco de 
embaciamento dos óculos  

 

 Nova aba no queixo

 +   Facilita a colocação

 3M™ Aura™ 9322  +    Máscara autofi ltrante para 

partículas plana

Classifi cação: EN 149:2001+A1:2009
FFP2 NR D 
Proteção: Partículas sólidas e/ou líquidas não 
voláteis.  
Nível máximo de utilização: 12xVLA para partículas 

As novas máscaras 3M™ Aura™ 9300 + são o resultado de uma 

contínua investigação da 3M para melhorar o conforto.

As 3M™ Aura™ 9300+ mantêm todas as características da Série 3M™ 

9300 que a tornaram única, adicionando as seguintes melhorias: Novo 

material fi ltrante de grande rendimento que facilita a respiração, novo 

painel defl ector para minimizar ainda mais o embaciamento dos óculos, 

novo painel nasal adaptado que pela sua nova forma é mais compatível 

com óculos e uma nova aba no queixo para facilitar a colocação.

Graças ao seu design avançado em 3 painéis, oferece a comodidade e 

confi ança das máscaras tradicionais aliada às vantagens das máscaras 

com dobras.

Produto testado e aprovado de acordo com a EN 149:2001 + A1:2009.

Série 3M™ Aura™ 9300  +   Conforto: Dobrada 

3M™ Material 
de fi ltração 
de alta 
capacidade

 

Compatível com 

 +   Proteção ocular 3M

 + Proteção auditiva 3M  

 

Conforto no rosto 

 +   O suave revestimento interior é muito 
cómodo no contacto com o rosto 

 Dobrada 
Design 
patenteado 
com 3 painéis 

 3M™ 
Válvula 
de Alta 
Ventilação 

 A 3M™ Aura™ 9312  +  , 9320  +  , 9322  +   e 9332  +      
também disponível em formato de 5 unidades 

  Embalagem individual 

 +   Embalagem higiénica que 
protege a máscara de 
qualquer contaminação 
antes da sua utilização

 +   Transporta-se e guarda-se 
mais facilmente no local de 
trabalho 

+

3M™ Máscaras 
autofi ltrantes para Partículas
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 FFP2 

 FFP3 

Série  3M™ Aura™ 9400  +   Conforto: Dobrada 
A nova série 3M™ Aura™ 9400+ tem todas as características da série 

3M™ Aura™ 9300+, e além disso é azul, sem agrafos e é apropriada 

para sistemas de deteção de metais, muito adequadas para a indústria 

farmacêutica, alimentar, etc.

Produto testado e aprovado de acordo com a EN 149:2001 + A1:2009.

 3M™ Aura™ 9432  +   

Máscara autofi ltrante para 

partículas

Classifi cação  :
EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 
NR D
Proteção: Partículas sólidas e/ou 
líquidas não voláteis  
  Nível máximo de utilização: 50 x 
VLA para partículas 

 3M™ Aura™ 9422  +   

Máscara autofi ltrante para 

partículas

Classifi cação  :
EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D
  Proteção: Partículas sólidas e/ou 
líquidas não voláteis       
  Nível máximo de utilização: 12 x VLA 
para partículas 

Características e benefícios específi cos da 
série 3M™ Aura™ 9400+: 

 

Identifi cável através de sistemas de 
deteção de metais 

 +   O clipe nasal de metal permite que 
a máscara seja identifi cada por um 
detetor de metais em caso de queda 
num processo de produção

 + O clipe nasal tem uma cobertura que 
evita que se desprenda 

 Sem agrafos

 + Para ajudar a minimizar o risco de 
contaminação do produto   

 FFP1 

 FFP1 

 FFP2 

 FFP3 

 FFP3 

 3M™ Aura™ 9310  +   Máscara 

autofi ltrante para partículas

Classifi cação  : EN 149:2001 + A1:2009
FFP1 NR D
Proteção: Partículas sólidas e/ou líquidas 
não voláteis  
Nível máximo de utilização: 4 x VLA para 
partículas 

 3M™ Aura™ 9312  +  Máscara autofi ltrante 

para partículas

  Classifi cação: EN 149:2001 + A1:2009
FFP1 NR D
  Proteção: Partículas sólidas e/ou líquidas não 
voláteis
  Nível máximo de utilização: 4 x VLA para 
partículas 

 3M™ Aura™ 9320  +   Máscara 

autofi ltrante para partículas

Classifi cação  : EN 149:2001 + A1:2009 
FFP2 NR D
Proteção: Partículas sólidas e/ou líquidas 
não voláteis  
Nível máximo de utilização: 12 x VLA para 
partículas 

 3M™ Aura™ 9330  +   Máscara autofi ltrante 

para partículas

Classifi cação  : EN 149:2001 + A1:2009
FFP3 NR D
Proteção: Partículas sólidas e/ou líquidas não 
voláteis  
  Nível máximo de utilização: 50 x VLA para 
partículas 

 3M™ Aura™ 9332  +   Máscara autofi ltrante 

para partículas

Classifi cação  : EN 149:2001 + A1:2009
FFP3 NR D
Proteção: Partículas sólidas e/ou líquidas não 
voláteis  
  Nível máximo de utilização: 50 x VLA para 
partículas 

 3M™ Aura™ 9310  +  Sem válvula  3M™ Aura™ 9312  +  Com válvula 
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Caraterísticas e benefícios:

Bandas de ajuste revestidas de tecido

+  O material foi escolhido porque é agradável 
ao toque e duradouro.

+   Código de cores de acordo com o nível de 
proteção.

Clipe nasal em forma de M

+    Clip nasal fácil e rápido de moldar, 
que resulta num ajuste
muito confortável.

Parte exterior robusta

+    A construção exterior proporciona 
maior durabilidade.

Válvula de exalação 3M™

+   A válvula de exalação patenteada 
pela 3M™reduz a acumulação 
de calor e humidade no interior, 
melhorando a sensação do trabalhador, 
mesmo em condições de calor e humidade.

Material fi ltrante de grande rendimento

+    O avançado material fi ltrante de 3M™ 
proporciona uma alta efi cácia de fi ltragem e 
baixa resistência à respiração, 
incentivando o uso da máscara durante todo 
o dia.

Material de interior suave

+     O material interior 
proporciona grande comodidade 
durante todo o dia.

Rebordo suave

+   O rebordo, muito fl exível e com 
textura, consegue um ajuste 
confortável e seguro.

Série 3M™ 8300 Conforto: Moldada

P2

Com a série 3M™ 8300 trabalhará com muito mais comodidade e com 

toda a segurança oferecida pela 3M. 

A série 8300 foi concebida a pensar no conforto. O interior suave 

proporciona comodidade durante todo o dia; o seu design robusto torna-a 

uma opção muito durável e facilita o uso de proteção aos trabalhadores.

Produto testado e aprovado de acordo com a EN 149:2001 + A1:2009.

Aplicações típicas

 +   Construção
+   Agricultura
+   Pedreiras
+   Cerâmica
+   Engenharia
+   Indústria farmacêutica
+   Serrações
+   Indústria automóvel
+   Fundições
+   Indústria naval
+   Carpintaria metálica
+   Amianto
+   Indústria química

3M Material de 
alta capacidade
 de fi ltração

3M Válvula
de alta
ventilação

Anel de vedação 
facial (apenas 

referência 3M 8833)

Clipe nasal 
em forma de M

3M™ 8322 Máscara autofi ltrante para partículas

Classifi cação: EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D
Proteção: Partículas sólidas e/ou líquidas não 
voláteis
Nível máximo de utilização: 12xVLA para partículas

3M™ Máscaras 
autofi ltrantes para Partículas
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3M™ 8310 Máscara autofi ltrante 

para partículas

Classifi cação: EN 149:2001 + A1:2009 FFP1 NR D
Proteção: Partículas sólidas e/ou 
líquidas não voláteis.
Nível máximo de utilização: 4xVLA
 para partículas.

3M™ 8312 Máscara autofi ltrante 

para partículas

Classifi cação: EN 149:2001 + A1:2009 FFP1 
NR D
Proteção: Partículas sólidas e/ou 
líquidas não voláteis
Nível máximo de utilização: 4xVLA 
para partículas.

3M™ 8320 Máscara autofi ltrante 

para partículas

Classifi cação: EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D
Proteção: Partículas sólidas e/ou 
líquidas não voláteis.
Nível máximo de utilização: 12xVLA 
para partículas.

3M™ 8833 Máscara autofi ltrante 

para partículas

Classifi cação: EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 RD
Proteção: Partículas sólidas e/ou 
líquidas não voláteis
Nível máximo de utilização: 50xVLA 
para partículas

Sem válvula Com válvula

P2 P3

P1 P1

Informações sobre a norma europeia EN 149:2001 + A1:2009

Modelo EN 149 + A1 
Classifi cação 

Válvula de exalação Máxima 
concentração de 
utilização acima 
de VLA

8310 FFP1 NR D Sem válvula 4

8312 FFP1 NR D Com válvula 4

8320 FFP2 NR D Sem válvula 12

8322 FFP2 NR D Com válvula 12

8833 FFP3 R D Com válvula 50
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Caraterísticas e benefícios:

Suave anel de vedação facial

+ Melhora a vedação facial
+ Aumenta a comodidade durante a utilização 

pelo utilizador
+  Reutilizável: Podem ser conservadas e limpas 

para uma maior higiene se for usada em mais 
do que um turno de trabalho (3M 105 
Limpeza de vedação facial)

Parte exterior robusta e moldada

+  A construção exterior oferece durabilidade, 
robustez e segurança para as tarefas mais 
exigentes e vários turnos de trabalho.

Material fi ltrante de grande rendimento 
+ O avançado material fi ltrante da 3M™ propor-

ciona uma alta efi cácia de fi ltração e baixa 
resistência à respiração, incentivando o uso da 
máscara durante todo o dia.

Válvula com código de cores para 
identifi cação do nível de proteção

+ Válvula impressa em cores diferentes para a 
identifi cação rápida do nível de proteção (FFP3 
para a referência 3M 8835 e FFP2 para a refer-
ência 3M 8825)

Válvula de exalação 3M ™

+  A válvula de exalação patenteada pela 3M™ 
reduz a acumulação de calor e humidade no 
interior, melhorando a sensação do trabalhador, 
mesmo em condições de calor e humidade.

Bandas ajustáveis e revestidas de tecido

+  Para maior comodidade e segurança as bandas 
ajustam-se individualmente cada vez que se 
utiliza o equipamento.

3M™ 8835 Máscara autofi ltrante para partículas

Classifi cação: EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 R D
Proteção: Partículas sólidas e/ou líquidos não 
voláteis, fumos metálicos
Nível máximo de utilização: 50xVLA para partículas

Série 3M™ Premium
A 3M oferece esta linha de máscaras autofi ltrantes de design, alta 

qualidade, proteção e um conforto excecional. 

A referência 3M™ 8835 também proporciona maior conforto devido ao 

suave anel de vedação facial que garante o bom ajuste da máscara 

numa grande quantidade de tamanhos de rosto; a sua grande área 

de fi ltragem e a válvula de exalação reduzem a acumulação de calor 

e humidade no interior e tornam a respiração mais fácil. O sistema de 

bandas de ajuste fi xado em quatro pontos e o clipe nasal permitem um 

ajuste personalizado, confortável e correto.

Produto testado e aprovado de acordo com a EN 149:2001 + A1:2009.

Aplicações típicas

+ Construção
+ Fabrico de baterias
+ Indústria farmacêutica
+ Fundições
+ Indústria naval
+ Indústria química

P3

Compatível com

+ Proteção ocular 3M
+ Proteção auditiva 3M

3M Material 
de alta 
capacidade
de fi ltração

3M Válvula 
de alta 
ventilação

Anel de 
vedação 
facial

Bandas 
de ajuste 
reguláveis

3M™ Máscaras 
autofi ltrantes para Partículas
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3M™ 8825 Máscara autofi ltrante para 

 partículas

Classifi cação:
EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 R D
Proteção: Partículas sólidas e/ou líquidas 
não voláteis.
Nível máximo de utilização: 12xVLA para partículas

3M™ 8835 Máscara autofi ltrante para 

partículas

Classifi cação:
EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 R D 
Proteção: Partículas sólidas e/ou líquidas 
não voláteis.
Nível máximo de utilização: 50xVLA para partículas

Com válvula Com válvula

Bandas de ajuste largas e reguláveis para ajuste personalizado Grande anel de vedação facial interior para maior conforto e melhor ajuste.

P3P2
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Caraterísticas e benefícios:

Design e robustez exterior

+ Resistentes a faíscas de soldadura graças ao 
seu tratamento especial retardante ao fogo.

+ Ajuste para a maioria dos utilizadores
+ Resistência à deformação, mesmo em 

condições exigentes de utilização

Anel de vedação facial (apenas referência 
3M 9928)

+ Melhora a vedação facial
+  Aumenta a comodidade durante a utilização 

para o utilizador
+  Pode ser limpa para uma melhor higiene

 (3M 105 Limpeza da vedação facial)

Válvula de exalação 3M™

+  A válvula de exalação patenteada pela 3M™ 
reduz a acumulação de calor e humidade 
no interior, melhorando a sensação do trabal-
hador, mesmo em condições de calor 
e humidade.

Válvula com código de cores para 
identifi cação do nível de proteção

+ Válvula impressa em cores diferentes para a 
identifi cação rápida do nível 
de proteção (FFP2)

Carvão ativo

+  Oferece proteção contra o ozono gerado em 
processos de soldadura e 
níveis incómodos de gases e odores 
(abaixo de VLA) 

Bandas ajustáveis e revestidas de tecido

+ Para maior comodidade e segurança, as 
bandas ajustam-se individualmente cada vez 
que se utiliza o equipamento.

3M™ 9925 Máscara 

autofi ltrante para partículas 

Classifi cação:
EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 
NR D
Proteção: Partículas sólidas e/
ou líquidas não voláteis, ozono e 
níveis incómodos de odores.
Nível máximo de utilização: 
10xVLA para partículas; 10xVLA 
para ozono; abaixo da VLA para 
vapores orgânicos.

Série 3M™ Soldadura
As máscaras 3M™ 9925 e 3M™ 9928 fornecem uma proteção 

respiratória leve, efi caz, confortável e higiénica contra partículas de pó, 

névoas e fumos metálicos. 

A sua forma moldada aumenta o conforto do utilizador e oferece um 

bom ajuste para a maioria dos tamanhos de rosto; a sua válvula de 

exalação reduz a condensação de humidade no interior, especialmente 

em condições de alta temperatura e humidade. 

As bandas de ajuste, com 4 pontos de ajuste, e o clipe nasal ajustável 

garantem a correta adaptação da máscara ao contorno do rosto.

As máscaras 3M™ 9925 e 3M™ 9928 foram especifi camente concebidas 

para soldadura proporcionando proteção contra o ozono e fumos 

metálicos bem como odores incómodos.

Produto testado e aprovado de acordo com a EN 149:2001 + A1:2009.

Outras referências 3M disponíveis para 
soldadura

P2

P2

Aplicações típicas

+ Fundições de ferro
+ Manuseamento de produtos
+ Siderurgias, químicos em pó
+ Estaleiros
+ Metalurgia
+ Fabrico de baterias 
+ Fabrico de tintas
+ Soldadura
+ Construção
+ Cerâmica

3M Material 
de alta 
capacidade
de fi ltração

3M Válvula
alta 
ventilação

Anel de 
vedação 
facial

Bandas de 
ajuste 
reguláveis

Camada de 
carvão ativo

3M™ 9928 Máscara autofi ltrante para partículas

Classifi cação: EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 R D
Proteção: Partículas sólidas e/ou líquidas não voláteis, 
ozono e níveis incómodos de odores.
Nível máximo de utilização: 10xVLA para partículas

10xVLA para o ozono
  Abaixo da VLA para vapores 
 orgânicos

Compatível com

+ Proteção ocular 3M
+ Proteção auditiva 3M
+ 3M™ Speedglas™ Viseira para soldadura

3M™ Máscaras 
autofi ltrantes para Partículas



Série 3M™ Especial
A gama de máscaras autofi ltrantes especiais 3M foi concebida para evitar 

os transtornos causados por baixos níveis de gases e vapores presentes 

em algumas operações, junto com partículas poluentes, graças à sua 

camada de carvão ativo. Podem, portanto, ser usadas para um grande 

número de tarefas desde a soldadura à gestão de resíduos.

Proporcionam uma proteção leve, efi caz, confortável e higiénica contra 

poeiras e névoas. Além disso, evitam os inconvenientes causados por 

vapores orgânicos inofensivos (em concentrações abaixo do limite 

de exposição permitida de VLA, odores) originados por processos 

industriais. A sua forma convexa e design com duas fi tas de ajuste, área 

nasal acolchoada e clipe de alumínio para ajuste ao nariz dão-lhe um 

bom encaixe facial.

A sua válvula 3M de alta ventilação oferece conforto, especialmente em 

condições de calor e humidade elevadas. Como é uma máscara que não 

requer manutenção também não precisa de peças de substituição.

Produto testado e aprovado de acordo com a EN 149:2001 + A1:2009.

Caraterísticas e benefícios:

Design e robustez exterior

+ Ajuste para a maioria dos utilizadores
+ Mantém a sua forma durante o uso
+ Resistência à deformação, 

mesmo em condições exigentes 
de utilização.

Material fi ltrante de grande rendimento

+ O avançado material fi ltrante da 3M™ 
proporciona uma alta efi cácia de 
fi ltração e baixa resistência à respiração, 
incentivando o uso da máscara durante 
todo o dia.

Válvula de exalação 3M™ 

+  A válvula de exalação patenteada pela 
3M™ reduz a acumulação de calor e 
humidade no interior, melhorando a 
sensação do trabalhador, mesmo em 
condições de calor e humidade.

Carvão ativo

+  Oferece proteção contra o ozono gerado 
em processos de soldadura e níveis incó-
modos de gases e odores (abaixo de VLA)

Código de cores nas bandas de ajuste

+  Para permitir a rápida identifi cação de 
níveis de proteção, as bandas de ajuste 
são identifi cados por cores diferentes 
(amarelo = FFP1, azul = FFP2,
 vermelho = FFP3)

Compatível com

+ Proteção ocular 3M
+ Proteção auditiva 3M

3M™ 9914 Máscara autofi ltrante para partículas

Classifi cação:
EN 149:2001 + A1:2009 FFP1 NR D 
Proteção: Partículas sólidas e/ou líquidas não voláteis 
e níveis incómodos de vapores orgânicos.
Nível máximo de utilização: 4xVLA para partículas e 
abaixo de VLA.

3M™ 9906 Máscara autofi ltrante para partículas

Classifi cação: EN 149:2001 + A1:2009 FFP1 NR D
Proteção: Partículas sólidas e/ou líquidas não voláteis 
e níveis incómodos de fl uoreto de hidrogénio.
Nível máximo de utilização: 4xVLA para partículas e 
abaixo da VLA para fl uoreto de hidrogénio.

3M™ 9913 Máscara autofi ltrante para partículas

Classifi cação: EN 149:2001 + A1:2009 FFP1 NR D
Proteção: Partículas sólidas e/ou líquidas não voláteis e 
níveis incómodos de vapores orgânicos.
Nível máximo de utilização: 4xVLA para partículas e 
abaixo da VLA para vapores orgânicos.

3M™ 9915 Máscara autofi ltrante para partículas

Classifi cação: EN 149:2001 + A1:2009 FFP1 NR D
Proteção: Partículas sólidas e/ou líquidas não 
voláteis e níveis incómodos de gases ácidos.
Nível máximo de utilização: 4xVLA para partículas e 
abaixo da VLA para gases ácidos.

3M™ 9926 Máscara autofi ltrante para partículas

Classifi cação: EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D
Proteção: Partículas sólidas e/ou líquidas não voláteis 
e níveis incómodos de gases ácidos.
Nível máximo de utilização: 12xVLA para partículas e 
abaixo de VLA para gases ácidos.

P1

P1

P1

P2

P1

3M™ 9922 Máscara autofi ltrante para partículas

Classifi cação: EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D
Proteção: Partículas sólidas e/ou líquidas não voláteis 
e níveis incómodos de vapores orgânicos.
Nível máximo de utilização: 12xVLA para partículas,
10xVLA para ozono e abaixo de VLA para 
vapores orgânicos.

3M™ 9936 Máscara autofi ltrante para partículas

Classifi cação: EN149: 2001 + A1:2009 FFP3 R D
Proteção: Partículas sólidas e/ou líquidas 
não voláteis e níveis incómodos de gases ácidos.
Nível máximo de utilização: 50xVLA para partículas e 
abaixo da VLA para gases ácidos.

P2P3

3M Válvula
 alta 
ventilação

3M Material 
de fi ltração
de alta 
capacidade

Camada 
de carvão 
ativo
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FFP1 FFP2 FFP3
Vapores 

orgânicos
Gases 
ácidos

Soldadura

Tinta, verniz, tinta em 
spray,

 revestimentos, 
misturas

Com base solvente aplicada  com rolo/pincel • •

Com base solvente aplicada com pistola Consulte a 3M

À base de água aplicada com rolo/pincel/pistola • •

Tratamentos de madeira • •

Revestimento em pó •

Lixamento, rebarbação, 
esmerilagem, 

perfuração

Óxidos, a maioria dos metais, cimento, pedra, aglomerados •

Cimento, madeira, aço •

Aço inoxidável, revestimentos repelentes de sujidade •

Resinas, plásticos reforçados (carbono/fibra de vidro) • •

Construção/
manutenção

Desbaste, pó de cimento • • •

Demolição • • •

Trabalhos de terra, movimentos de terra, empilhamento, 
reforços

• •

Aplicação de isolamento • •

Metalurgia/fundições

Soldadura • • •

Galvanoplastia • • •

Acabamentos, ranhuras, perfurações, rebitagem • •

Corte oxiacetilénicos • •

Transformação de metal fundido, alumínio fundido • •

Limpeza/Recolha de 
lixos

Limpezas, desinfeções • • • •

Recolha de lixos • • •

Produtos alérgenos/
biológicos

Pólen/cinzas de animais •

Bolor/fungos, bactérias, vírus • •

Transformação e alimentação de animais, colheitas • • •

Forragem, compostagem, colheitas • •

Pesticidas, inseticidas (pulverização aérea) • • •

Minas/Pedreiras

Túneis, perfuração, escavações • •

Bombeamento, dragagem, lavagens • •

Substituição de filtros • •

Outras aplicações 
industriais

Tintas, corantes, solventes • • •

Aditivos em pó/produtos químicos e farmacêuticos • • •

Processamento de plásticos/borracha • • •

Extração/Processamento de gás e petróleo • • • • •

Cerâmica •

Indústria do papel • •

Este guia de seleção foi pensado para ajudar a escolher o produto certo para diferentes aplicações industriais habituais, mas não deve ser usado como única ferramenta de seleção. A seleção do 
equipamento de proteção mais adequado deve ser estudada em função de cada situação particular e deve ser realizada por uma pessoa competente, com a experiência necessária na prevenção 
de riscos laborais, de acordo com as condições atuais do local de trabalho e as limitações dos equipamentos. Nas instruções de uso e embalagem encontrará mais detalhes sobre o seu uso e 
limitações. Em caso de dúvida, consulte o seu Técnico de Prevenção de Riscos Laborais ou entre em contacto com a 3M.

Guia de seleção

3M™ VFlex™

Principais características:

+ Certifi cada EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D
+ Design com dobras; muito fácil de guardar e transportar
+  Clipe nasal revestido muito confortável e fácil de adaptar
+ Disponível em dois tamanhos 9152 (M/L) e 9152S (S/M) 

para se adaptar a um maior número de utilizadores
+  Nível máximo de utilização: 12xVLA

A máscara autofi ltrante para partículas 3M™ VFlex™ 9152 e 9152S oferece proteção efi caz ao melhor preço. O seu design patenteado com base em 

dobras em V torna-a muito espaçosa para falar e respirar.

Produtos de Proteção Pessoal

3M Portugal, Lda.
Rua Conde de Redondo, 98
1169-009 Lisboa
Telefone: 21 313 4500
Fax: 21 313 4693
ohes.pt@mmm.com
www.3M.pt/proteccao


