
Respirador  miniSCAPE
Tecnologia para
situações de escape...
em poucos segundos!
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Fax: (11) 4071-2020

E-mail: info@msanet.com.br
Site: www.msanet.com.br

Aplicações
• Laboratórios e plataformas industriais, onde é comum o contato

com gases e vapores tóxicos;
• Áreas onde são armazenados gases ou líquidos tóxicos;
• Transporte de gases ou líquidos tóxicos;
• Áreas industriais onde há a possibilidade de vazamento de gases

tóxicos;
• Em locais com válvulas de alta pressão, tubulação de gás, válvulas

de interrupção, registros, compressores, equipamentos de
refrigeração.

Em caso de um repentino e inesperado vazamento de gases ou
vapores tóxicos no ambiente de trabalho, as pessoas podem  deixar
a área contaminada rapidamente e com segurança, utilizando o
miniSCAPE.
O higiênico e prático estojo de transporte permite uma fácil
distribuição do produto para diferentes pessoas, como por exemplo
visitantes e profissionais que trabalham em áreas de riscos
permanentes.

Utilizando   a  tecnologia   mais avançada
em meios  de  filtração Tab Tec®  ,  o
miniSCAPE é um respirador de fuga de uso
único e individual para 5 minutos de
duração.
Pequeno e maleável, é equipado com um

bocal e uma presilha nasal muito prática, o
que facilita no momento da utilização.

Por seu tamanho reduzido, o miniSCAPE cabe
no bolso de aventais ou de qualquer outro

uniforme de trabalho. Além disso, pode ser
transportado no cinto do usuário, quando

utilizado em conjunto com o super-prático clipe
de fixação.

Em caso de emergência pode ser rapidamente
colocado em uso, após a fácil abertura do estojo

verde transparente.
Este estojo é resistente, permitindo a proteção contra

impactos e desgastes.
O miniSCAPE não atrapalha os usuários que utilizam

lentes de contato ou óculos, pois é um respirador sem tiras
de cabeça.



Nota:Nota:Nota:Nota:Nota: Este boletim contém informações
gerais sobre a Máscara MiniScape. 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 mais
detalhes, consulte a MSA do Brasil.
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Descrição
O miniSCAPE é
certificado segundo a
norma CE como ABEK-5,
conforme DIN 58647-T7,
o que lhe confere a
capacidade de proteção
contra numerosos
vapores e gases tóxicos.
Dentre eles, os
seguintes:

• Vapores orgânicos e
solventes. Ex.:
benzeno,
tetracloroetano,
tricloroetileno.

• Gases inorgânicos.
Ex.: halógenos, gás
cianídrico, gás sulfídrico, dióxido de enxofre, amônia.

O miniSCAPE  é produzido com uma confortável peça facial de
silicone, conectada diretamente ao filtro. A Presilha Nasal  é
presa ao aparelho por meio de uma cinta de segurança.
Por ser armazenado em um estojo plástico resistente a
impactos, o miniSCAPE confere confiança ao usuário. Para abrir
o estojo, basta que a pessoa retire o lacre localizado na parte
frontal do equipamento.

O miniSCAPE  apresenta tecnologia de última geração nos
filtros TabTec®, que utiliza ao invés de carvão granulado, “placas
de carvão” na composição dos filtros.
Comparados com os filtros convencionais, a nova tecnologia
patenteada de “placa de carbono” oferece a mesma
performance dos filtros comuns, porém acrescentando
algumas vantagens: é mais flexível e compacta, o que também
permite uma redução do invólucro plástico.
O peso, o volume e os poluentes com certeza serão
minimizados com a utilização do miniSCAPE. O respirador
também oferece uma melhor resistência a impactos,
eliminando o risco de túneis nas trilhas de carvão, através do
filtro.
Como todos os equipamentos filtrantes, o miniSCAPE não é
projetado para ser usado em atmosferas com deficiência de
oxigênio.

Aprovações
O miniSCAPE é certificado segundo a norma CE como

ABEK-5, conforme DIN 58647-T7.
No Brasil, o miniSCAPE é aprovado pelo DSST
(Departamento de Segurança e Saúde no

Trabalho), mediante o Certificado de Aprovação
nº 13.182

Características e
Benefícios
• Design pequeno com excelente desempenho;
• Rápido e fácil de usar;
• Ajuste universal do bocal;
• Fácil de ser carregado no bolso ou preso ao cinto do usuário;
• Proteção com qualidade até para aqueles que usam óculos

ou barbas.

Informações técnicas
Peça Facial: bocal integrado no filtro e Presilha

Nasal

Tempo de ação: até 5 minutos (dependendo das
condições do ambiente)

Utilização: equipamento de fuga para uso único
de 5 minutos

Resistência respiratória: acima de 2,5 mbar a 30 l/m

Período de armazenamento: 4 anos fechado

Dimensões (com o estojo): altura aprox. 112mm

largura aprox. 85mm

profundidade aprox. 65mm
(incluindo clipe do cinto)

Peso: 190 g (pronto para uso, em estojo
plástico)

130 g (em uso sem estojo plástico)

Aprovações: ABEK-5 de acordo com DIN 58647- T7
C.A. 13.182 (DSST)

Garantia: 2 anos

Informações para pedidos
Referência Descrição
216333 Respirador miniSCAPE com estojo verde


