
 
 

 


 
Características 
• Respirador leve 
• Cinta Articulável proporcionando excelente selagem da        

peça facial 
• Fácil substituição do filtro 
• Facilidade de substituição de todos os componentes de  

reposição do Respirador  
• Respirador pode ser totalmente desmontado para facilitar a  

limpeza e higienização 
• Fácil colocação e ajuste 
 

Aplicação 
O Respirador Dustfoe 88 é indicado para proteção respiratória contra poeiras e névoas. Produzido com a mais avançada 
tecnologia, proporciona alta eficiência, segurança, durabilidade e conforto. 
Sua utilização é apropriada em qualquer ambiente com poeiras e névoas, tais como: Minas de Carvão, Cobre e Ferro, 
Metalúrgicas, Siderúrgicas, Madeireiras, Fábricas de Cimento, Usinas Termoelétricas, Pedreiras, etc. 
O Respirador Dustfoe 88 foi desenvolvido para oferecer proteção respiratória contra pós e névoas, tendo limite de 
tolerância maior que 0,05 mg/m3 ou 2 milhões de partículas por pé cúbico, não podendo ser utilizado em atmosfera 
contendo menos que 18% de oxigênio. 
 

Descrição  
O Respirador Dustfoe 88 é constituído de uma peça facial moldada em borracha macia e flexível, inteiramente confortável, 
resistente a produtos químicos e óleos da face; sua forma anatômica assegura uma perfeita selagem com maior firmeza 
e excelente conforto. Estas características são responsáveis pela ausência de irritações, desconfortos ou rejeições por 
parte dos usuários. 
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O Respirador Dustfoe 88 vem equipado com uma válvula de inalação que deixa o ar filtrado passar livremente, 
fechando-se hermeticamente no ato da exalação, evitando assim, a umidificação do filtro com o ar exalado. Existe 
ainda, uma válvula de exalação, protegida por uma cobertura externa que deixa o ar exalado sair livremente. 
O porta filtro, composto de suporte, prendedor e grampo é extremamente leve e forte, possibilitando ao filtro um baixo 
índice de saturação, graças ao seu desenho que faz com que o ar penetre por ascendência, fazendo a ação da gravidade 
atuar, não permitindo assim, acúmulos de pó no filtro. 
O filtro para o Respirador Dustfoe 88 é confeccionado com gramatura, espessura e tamanho controlados para garantir a 
retenção de partículas, ideal para diversas situações. 
A Cinta Articulável, fabricada em material resistente e macio, possui elasticidade e área de apoio que asseguram 
conforto e ótima selagem da peça facial, otimizando a performance do respirador. 
 

Inspeção e Manutenção 
Para assegurar o máximo tempo de vida, o Respirador Dustfoe 88 deverá ser regularmente inspecionado, limpo e 
estocado adequadamente. Devido à facilidade de desmontagem do Respirador, a operação de limpeza, higienização e 
troca de filtros, torna-se extremamente fácil. Inspeção, cuidados e instruções para estoque são fornecidas junto com o 
Respirador. 
 

Aprovação 
O Respirador Dustfoe 88 foi submetido a testes e ensaios pela National Institute for Occupational Safety and Health 
(NIOSH) e no DSST – Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho, o Respirador Dustfoe 88 foi aprovado, 
mediante o Certificado de Aprovação nº 368. 
 
 
 

 
Componentes do Respirador Dustfoe 
 

 
 
Informações para Pedido 
Referência Descrição 
10-296786 Respirador Dustfoe 88 Borracha c/ Cinta Articulável 
10-295492 Respirador Dustfoe 88 Silicone cx. c/ 12 pçs. 
10-297770 Filtro Dustfoe cx. c/ 50 pçs. 
10-297769 Filtro Dustfoe cx. c/ 100 pçs. 
10-298186 Suporte do filtro (Bege) 
10-295494 Suporte do filtro (Preto) 
10-298136 Prendedor do filtro (Bege) 



 
10-295495 Prendedor do filtro (Preto) 
10-298139 Grampo mola 
10-298129 Válvula de inalação 
10-298127 Peça Facial Borracha 
10-295493 Peça Facial Silicone 
10-298128 Válvula de exalação 
10-298133 Assento da válvula de exalação 
10-298134 Tampa da válvula de exalação 
10-215060 Cinta Articulável 
 
*Para sua maior segurança, use somente filtros originais MSA 
 

Nova Cinta Articulável 

 
A nova Cinta Articulável (ref. 10-215060) para Respirador Dustfoe 88 permite melhor selagem da peça facial, graças ao 
formato que se adapta à parte de trás da cabeça, facilitando os ajustes na colocação. 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Este boletim contém 
informações gerais sobre o 
Respirador Dustfoe 88. O 
equipamento somente deve ser 
usado por pessoal treinado, 
com pleno conhecimento de 
usos , aplicações e limitações. 
As instruções que 
acompanham o equipamento 
devem ser lidas e observadas. 
Para maiores detalhes, 

consulte a MSA  do Brasil. 
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