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Capuz de Fuga S-CAP
[Para escapar do fogo com segurança]

Durante circunstâncias traumáticas, como em 
incêndios, a maioria das vítimas não se acidenta 
com calor ou chamas, mas com a fumaça e os gases 
presentes no local. O S-CAP é um capuz de fuga 
especialmente projetado para proteger as pessoas 
do perigo de fumaças e gases gerados por fogo, 

como por exemplo, o monóxido de carbono (CO). 
O S-CAP proporciona uma proteção eficaz para 
os olhos, cabeça e especialmente para as vias 
respiratórias, auxiliando na fuga ou resgate de 
pessoas em locais contaminados e reduzindo o risco 
de acidentes.

Im
agens Ilustrativas



Nota: Este folheto contém informações gerais 
sobre o Máscara de Fuga S-CAP da MSA. 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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Capuz de Fuga S-CAP

[Informações para Pedidos]
Referência Descrição
216425 S-CAP em embalagem de papelão - contém 1 pç.
216414 S-CAP suporte para parede - contém 1 pç.
217681 S-CAP em embalagem para bombeiros - contém 3 pçs. 
217792 S-CAP em bolsa de transporte - contém 1 pç.

[Embalagens]
[Aplicações]
• Utilizado por equipes de resgate como auxílio na remoção de  
 pessoas em áreas contaminadas, mesmo se estiverem  
 inconscientes;
• Medida adicional de proteção preventiva contra fogo em áreas  
 industriais, condomínios, hospitais, hotéis, prédios de escritórios  
 entre outros locais.

[Fácil Colocação]
• Adaptação perfeita da mascarilha,  
 sem exigir nenhuma preparação;
• O conjunto de tiras ajustáveis na  
 parte externa do capuz promove  
 encaixe perfeito à cabeça;
• A proteção com o S-CAP é  
 efetivada em segundos e não  
 requer nenhum outro 
 procedimento específico;

• Filtro projetado para um tempo de serviço máximo de 15 min.,  
 dependendo da concentração dos contaminantes (tempo  
 adequado para fugas de prédios sob condições normais);
• Capuz projetado para ser utilizado somente uma vez, assegurando  
 desta forma, o total desempenho da capacidade do filtro.

[Características e Benefícios]
• Manuseio simples e rápido;
• Resistente ao calor e ao contato rápido com chamas;
• Proteção das vias respiratórias, olhos e cabeça, sendo adequado  
 também para pessoas que usam óculos;
• Vedação no pescoço através da manta de algodão sob o capuz;
• Lente ampla que oferece grande campo de visão;
• Filtro de alto desempenho apresenta uma ampla faixa de  
 proteção, inclusive para monóxido de carbono;
• Altamente visível (capuz amarelho brilhante); 
• Válvula de exalação que proporciona maior conforto  
 respiratório;
• Baixa resistência respiratória.

[Dados Técnicos]

Como em qualquer dispositivo de filtragem, o S-CAP deve ser usado somente 
em áreas onde houver um nível adequado de oxigênio, conforme exigido 
pelas regulamentações locais.

O S-CAP é protegido e armazenado em uma bolsa de folha 
metálica aluminizada vedada a vácuo individualmente, da qual 
deve ser retirado somente antes de ser usado. 

• Embalagem de papelão: contém um capuz S-Cap.
• Suporte para parede: caixa plástica de duas partes com um capuz  
 S-Cap, para montagem em paredes.  
 Acompanha uma breve instrução ilustrada em etiqueta luminosa.
• Embalagem para bombeiros: caixa com três unidades. Possui uma  
 alça de transporte localizada fora da embalagem,  permitindo que  
 até duas caixas sejam carregadas simultaneamente, com apenas  
 uma  mão. As embalagens são fechadas com uma tampa de  
 plástico, proporcionando uma abertura simples e fácil.
• Bolsa de transporte: bolsa altamente visível e resistente a água. 
 Possibilita diversas formas de transporte, como preso no cinto ou  
 com alça de transporte.

PESO Aprox. 540 g (pronto para uso)

TAMANHO DO CAPUZ Universal (com tiras ajustáveis)

MATERIAL

Peça                                        Material 
Capuz                                      Revestido de PVC 
Vedação para o pescoço         Algodão 
Lente                                        PET 
Máscara interna                       Borracha natural

FILTRO
Proteção contra contaminantes provenientes do fogo, 
como gases e partículas - CO, HCN, acroleína, HCL, 
SO2 e partículas de substâncias perigosas (P2)

TEMPO DE SERVIÇO Aprox. 15 minutos (dependendo das condições)

RESISTÊNCIA 
RESPIRATÓRIA

Resistência de inalação aprox. 1.2 mbar 
Resistência de exalação aprox. 0.5 mbar

TEMP. DE OPERAÇÃO -20ºC a +50ºC

TEMPO DE 
ARMAZENAMENTO

Tempo de armazenagem total: 10 anos.

Os primeiros 4 anos são livres de testes,  após este 
período,  o teste de pesagem revalida o equipamento 
para mais 4 anos e posteriornente por mais 2 anos 
(4+4+2=10).
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