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Aplicação
O Respirador
COMFO I Plus
oferece segurança e
conforto aos usuários
que precisam de proteção
respiratória contra uma
grande variedade de
contaminantes, através de filtros
químico e mecânico.

Sendo um purificador de ar, é necessário que a
porcentagem mínima de oxigênio na atmosfera seja de
18% e a concentração de cada contaminante, não maior
do que o especificado para cada tipo de filtro.

De acordo com o filtro utilizado, este proporcionará
proteção contra poeiras, gases ácidos, vapores orgânicos,
cloro, ácido clorídrico, dióxido de enxofre, amônia,
metilamina, tintas, vernizes, esmaltes e outros.

Sua aplicação estende-se a qualquer local onde a
contaminação de gases possa ocorrer: Indústrias
Químicas, Laboratórios, Frigoríficos, Câmaras Frias,
Petroquímicas, Terminais Marítimos ou Terrestres,
Cabines de Pintura, Salas de Testes, Gaseodutos, Usinas,
Metalúrgicas, Siderúrgicas, Carga e Descarga de
Produtos Químicos, Áreas Agrícolas, etc.

Descrição
O Respirador COMFO I Plus é constituído de uma peça
facial nas cores preta ou cinza, de borracha ou silicone,
uma aranha metálica, um Conector DIN para Cartucho,
uma válvula de inalação, duas válvulas de exalação e

conjunto
da Cinta

Articulável.

A peça facial
moldada em

borracha ou silicone
é flexível e

inteiramente confortável,
resistente a produtos químicos e

óleos da face. Não causa irritações,
desconfortos ou rejeições.

O Respirador COMFO I Plus está disponível em três
tamanhos: pequeno, médio ou grande, atendendo
o Programa de Proteção Respiratória do Ministério
do Trabalho/Fundacentro, através da Instrução
Normativa nº 1 de 11/04/94.

Devido ao seu “design” avançado e novo desenho
do septo nasal, o Respirador COMFO I Plus amolda-
se a qualquer face, assegurando uma perfeita
selagem, com maior firmeza e excelente conforto.

O Conector DIN para
Cartucho possui rosca de
forma que, colocado o
filtro, não há
possibilidade da
passagem de
contaminantes para o
interior da peça facial.
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Conheça o Comfo I Plus, um produto repleto de tecnologia, economia e conforto.




