
CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 43.960  
VÁLIDO

 

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT

DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Validade: 26/10/2025 Nº. do Processo: 14021.186499/2020-51
Produto: Nacional
Equipamento: RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR PARA FUGA, COM CAPUZ
Descrição: Equipamento de respiração para evacuação de emergência com fornecimento automatico de oxigênio, dotado de
capuz. O sistema funciona com um cilindro de oxigênio comprimido a 3850 PSI (265 bar), que é ativado quando o equipamento
é puxado da base do estojo transparente, rompendo o cabo de ativação. O oxigênio é liberado pela bolsa de respiração, tendo
um fluxo regulado por demanda para a boca do usuário. O cilindro possui um manômetro indicador de pressão, permitindo que
o usuário verifique de forma rápida e segura qual nível de oxigênio restante. O ar exalado pelo usuário segue pelo tubo de
exaustão direto para o purificador de CO2. Equipamento com capuz, clips para o nariz, que evita a inalação de fumaça ou gás
toxico e tira de pescoço ajustável para dar suporte na utilização do respirador. O respirador pode ser transportado pelo usuário
diretamente na cintura ou fixado na parede por recipiente secundário na cor laranja. O equipamento opera automaticamente,
incluindo o começo do fluxo de oxigênio, o aumento do fluxo de oxigênio durante períodos de altos níveis de atividade, e a
liberação do gás em excesso através de válvula de alivio, com autonomia de fornecimento de oxigênio garantida de 15 minutos.

Aprovado para:   PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS CONTRA GASES, VAPORES E MATERIAL PARTICULADO EM
CONDIÇÕES DE ESCAPE DE ATMOSFERAS IMEDIATAMENTE PERIGOSAS À VIDA E A SAÚDE (IPVS).
Observação: I) EPI destinado somente para fuga. II) Para a adequada utilização do equipamento de proteção respiratória,
devem ser observadas as recomendações da FUNDACENTRO contidas na publicação intitulada "Programa de Proteção
Respiratória - recomendações, seleção e uso de respiradores", além do disposto nas Normas Regulamentadoras de Segurança
e Saúde no Trabalho.

Marcação do CA: Na etiqueta.
Referências: M-20.2.
Tamanhos: Único.
Normas técnicas: EN 13794:2002, ISO 23269-1 (2008)
Laudos:
Nº. Laudo: 07-280652-5-EC
Laboratório: ABS EUROPE LTD.
 
Empresa: VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT BRASIL LTDA
CNPJ: 10.840.541/0001-81 CNAE: 4789 - Comércio varejista de outros produtos novos não especificados anteriormente
Endereço: FLORIANO 00055 SAL 1208 SAL 1209
Bairro: CENTRO CEP: 20031050
Cidade: RIO DE JANEIRO UF: RJ
   


