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Com o Flexi-Filter, trabalhar
utilizando Respirador ficou mais fácil

Facilidades

O usuário precisa de facilidades na hora do trabalho.
Precisa de filtros que se encaixem rapidamente nos
Respiradores. Sem complicação, sem perda de tempo.
Precisa de Flexi-Filter.
Este novo filtro para Respirador Advantage da MSA, como o
próprio nome já diz, é flexível e muito fácil de se manusear.
Para encaixar o Flexi-Filter no Respirador, o usuário se
beneficia de um “posicionador de dedos”, que permite a
colocação rápida, sem danificar o filtro.
O Flexi-Filter é formado por mantas multicompostas, que
proporcionam alta durabilidade e resistência contra
centelhamento.

E mesmo sendo formado por várias mantas, Flexi-Filter
possui espessura fina (baixo perfil), o que demonstra a alta
tecnologia empregada neste produto, oferecendo vantagens
exclusivas:
• Excelentes distribuição do peso e balanceamento do

Respirador, o que mantém a perfeita selagem facial.
• Baixo perfil: torna o Respirador Advantage ideal para

uso com máscara de solda.
• Formato direcionado para trás: aumenta o campo de

visão

OPÇÕES:
Referência Descrição
818342 P100 (01 par)
818343 P100 V.O. (01 par)
818344 P100 AG/HF (01 par)
818345 P100 Hg/Cl (01 par)
818346 N95 (01 par)
818347 N95 V.O. (01 par)
818348 N95 AG/HF (01 par)
818349 N95 Hg/Cl (01 par)
818354 P95 (01 par)
818355 P95 V.O. (01 par)
818356 P95 AG/HF (01 par)
818357 P95 Hg/Cl (01 par)
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Nota: Este boletim contém
informações gerais sobre o Flexi-
filter. O produto somente deve ser
usado por pessoal treinado, com
pleno conhecimento de usos,
aplicações e limitações. As
instruções que acompanham o
produto devem ser lidas e
observadas. Para maiores detalhes,
consulte a MSA do Brasil.

Quem precisa de proteção, também
precisa de facilidades, como as que Flexi-
Filter pode proporcionar.


