Affinity®
Catálogo de peças faciais filtrantes

Affinity®
Nas versões concha ou dobrável, os respiradores da linha Affinity®
possuem um design moderno e acabamento impecável, visando
a excelência do produto e o conforto do usuário.

Porque toda vida tem um propósito...

Affinity®
Série 3000 - Modelo Concha
Tirantes elásticos
ajustáveis

Vedação
O novo clip nasal moldável é
revestido e possui uma espuma
confortável que se ajusta de
maneira efetiva ao formato do
nariz (ponto crítico quando o
assunto é vedação facial).

Seu exclusivo “adjuster”
valoriza o conforto do usuário,
eliminando pontos de pressão
e tornando fácil a sua colocação
e retirada.

Conforto
Sua válvula de exalação
(opcional) acelera a saída do
ar exalado, tornando o uso do
respirador mais confortável,
principalmente em
ambientes mais quentes. Isto
é determinante para reduzir
o fator de omissão de uso por
parte dos usuários.

Livre de grampos
metálicos
Os tirantes elásticos são fixados
ao respirador sem o uso dos
tradicionais grampos metálicos
que geram desconforto em
contato com a pele.

Fácil identificação

Baixa resistência respiratória

Clipe nasal e válvula de exalação
com cores diferentes, que torna
fácil a identificação da classe do
respirador: verde (P1), amarelo (P2)
ou azul (P2 OR - odor removal).

Seu elemento filtrante é extremamente
eficiente e leve, aliando uma ótima
retenção de partículas a uma baixa
resistência respiratória.

3210 - P1

3211 - P1 V

3220 - P2

3221 - P2 V

3250 - P2 OR

3251 - P2 V OR

Série 4000 - Modelo Dobrável
Vedação sem
desconforto

Almofada seladora
A confortável almofada seladora
(nose pad) abaixo do clipe nasal
revestido, assegura o conforto do
usuário e otimiza a vedação do
respirador.

Seus elásticos são totalmente
reguláveis, eliminando
possíveis pontos de pressão na
face através de um exclusivo
“adjuster”.

Válvula de exalação
Reduz a sensação de calor na
face, permitindo a rápida saída
do ar exalado.

Sem partes metálicas
em contato com a pele
Os tirantes elásticos são fixados
entre sí, sem grampos metálicos
em contato com seu rosto.

3

Leveza e eficiência

Código de cores

Fabricado em material leve e resistente
ao suor, seu elemento filtrante torna
fácil o ato de respirar.

4210 - P1

4211 - P1 V

Saiba qual é a classe de seu
respirador através das cores
presentes na válvula e no clipe
nasal: verde (P1) ou amarelo (P2).

4220 - P2

4221 - P2 V
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Informações para pedidos
Código

Descrição

Formato

Classe

Válvula

Cor *

Aplicação

311524

C.A.

Affinity® 3210

Concha

P1

Não

Verde

Poeiras e névoas

311525

Affinity® 3211

Concha

P1

Sim

Verde

Poeiras e névoas

311526

Affinity® 3220

Concha

P2

Não

Amarelo

Poeiras, fumos e névoas

311527

Affinity® 3221

Concha

P2

Sim

Amarelo

Poeiras, fumos e névoas

311528

Affinity® 3250

Concha

P2 OR

Não

Azul

Poeiras, fumos, névoas e odores de certos
vapores orgânicos e gases ácidos **

311529

Affinity® 3251

Concha

P2 OR

Sim

Azul

Poeiras, fumos, névoas e odores de certos
vapores orgânicos e gases ácidos **

311530

Affinity® 4210

Dobrável

P1

Não

Verde

Poeiras e névoas

311531

Affinity® 4211

Dobrável

P1

Sim

Verde

Poeiras e névoas

311532

Affinity® 4220

Dobrável

P2

Não

Amarelo

Poeiras, fumos e névoas

311533

Affinity® 4221

Dobrável

P2

Sim

Amarelo

Poeiras, fumos e névoas

32820

32818

33.300

32928

32819

* Refere-se a cor das partes plásticas, como clipe nasal e válvula de exalação.
** Odores de certos vapores orgânicos e gases ácidos até o nível de ação (metade do limite de tolerância).

Para mais informações consulte a equipe comercial da MSA.
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