
A NOVA BUCONASAL 
COMPACTA PRONTA

PARA USAR

Fácil respiração, mais 
conforto

O modelo Nature inclui uma 
nova válvula de estrutura 
convexa com orifícios 
hexagonais que garantem 
uma resistência à respiração 
muito baixa, o que se traduz 
num grande conforto para o 
utilizador. Esta válvula permite 
uma melhor ventilação porque 
se reduz a condensação na 
cavidade interior, aumentando 
a sensação de bem-estar do 
trabalhador.

Alta compatibilidade com 
outros EPI

O perfi l baixo do corpo do 
modelo Nature faz desta 
buconasal a proteção 
respiratória ideal para combinar 
com qualquer modelo de 
óculos, quer sejam universais 
ou integrais. Quanto ao uso 
com proteção facial, o tamanho 
reduzido da buconasal, assim 
como a sobreinjeção dos fi ltros 
para que não sobressaiam, 
permitem-lhe ser usada em 
simultâneo com viseiras 
universais e máscaras de soldar.

Amplo campo de visão

Existem dois fatores que 
facilitam um campo de 
visão mais amplo durante 
o uso do modelo Nature: o 
tamanho compacto do corpo 
da buconasal com os fi ltros 
sobreinjetados e a colocação 
ligeiramente lateral dos fi ltros. 
Estes fatores garantem um 
amplo campo de visão ao 
utilizador a todas as distâncias, 
e é especialmente notável em 
espaços fechados.

Leveza

Arnês de colocação rápida 
e fácil. Rede de suporte 
à cabeça para diminuir a 
sensação de peso.

Respirabilidade

Novo formato que facilita 
a respiração e a ventilação, 
reduzindo a condensação.

Hipoalergénica

Fabricada em TPE 
hipoalergénico e 
extramacio que 
garante uma perfeita 
selagem para mais 
conforto e segurança 
para o utilizador.

Amplo campo de visão

Perfi l baixo para aumentar o 
campo de visão e oferecer uma 
maior compatibilidade com a 
proteção ocular.

Compacta

Os fi ltros estão integrados 
na buconasal, e por isso 
não requer manutenção. 
A sua colocação lateral 
aumenta o campo de visão 
do utilizador.
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Versões

_ A1P2 R D  Ref. 912605
_ A2P3 R D  Ref. 912606
_ AB1P3 R D  Ref. 912601
_ ABEK1P3 R D  Ref. 912600

Embalagem
individual e reutilizável

Tamanho único

Sem manutenção

Our passion, your safety


