Boletim Técnico
MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL – V4F
C.A.: 30588
DESCRIÇÃO E APLICAÇÕES DO PRODUTO
Máscara de proteção facial composta por uma aba preta e lente em policarbonato com dimensões
de aproximadamente 215X180 mm e 1 mm de espessura, resistente a impacto básico, disponível na
tonalidade incolor. Deve ser utilizada em conjunto com os abafadores 3M Peltor acoplados ao
capacete 3M H-700, também pode ser acoplado diretamente ao capacete 3M H-700 através do
Adaptador 3M para esta finalidade.
Pode ser utilizada em cortes, lixamentos, manuseios de tambores e atividades onde haja a
necessidade de proteger os olhos e a face contra impactos, respingos de líquidos e poeiras.
CARACTERÍSTICAS:

Produto

Cor da Lente

Peso
Aproximado

V4F

Incolor

106g

COMPOSIÇÃO:
Aba: Nylon
Lente: Policarbonato
A máscara de proteção facial V4F é fabricada com materiais os quais não se espera causarem efeitos
adversos à saúde.
DESEMPENHO
O conjunto atende aos requisitos das normas ANSI Z87.1, para impacto básico e possui aprovação
do Ministério do Trabalho e Emprego através do Certificado de Aprovação CA 30588. O modelo
V4F filtra 99,9% de radiação UVA e UVB.
INDICAÇÕES DE USO
Pode ser utilizada em construção civil, indústrias químicas e petroquímicas, mineração e indústrias
em geral, onde haja a necessidade de proteger os olhos e a face contra impactos, respingos de
líquidos e poeiras.
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INSTRUÇÕES DE USO
Instruções para montagem da máscara de proteção facial:

1. Retire a película que recobre os dois lados da lente;
2. Encaixe a lente na aba preta, encaixando primeiramente os orifícios laterais da lente nos pinos
correspondentes da aba;
3. Em seguida encaixe o orifício central. A lente deve ficar entre os dois flanges de apoio;
4. Acople o par de encaixes nas laterais da aba. Este encaixe permite que se faça uma regulagem
para a lente ficar mais próxima ou mais distante do rosto do usuário;
5. Confira se o encaixe está na posição correta. O limitador do encaixe deve ficar atrás do pino da
aba, de forma que não se solte da aba quando regulado em uma posição mais afastada em relação
ao rosto;
6. Acople o Adaptador ou o abafador 3M Peltor no capacete;
7. O modelo V4F se encaixa nos orifícios do protetor auditivo acoplável ou no Adaptador. Posicione
os conectores da máscara nos orifícios da base do abafador/adaptador e pressione até ouvir um
“click”, verifique em cada lado, se os dois encaixes do conector encaixaram corretamente;
8. Aparência final do conjunto montado.
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Abaixo segue os significados das marcações obrigatórias presentes no produto:
Marcação

Significado

3M

Fabricante

Z87

Norma em que o produto foi aprovado

CA 30588
LAAMM

Certificado de Aprovação junto ao Ministério do Trabalho
Lote de fabricação – AA ano e MM mês

CUIDADOS E SUBSTITUIÇÃO
LIMPEZA
A máscara de proteção facial deve ser lavada com solução de sabão comprovadamente neutro.
Enxágue com água, e seque com pano limpo e macio. Não use solventes ou outros produtos
químicos.
Este produto possui disponível a lente como peça de reposição. Utilize sempre peças originais 3M.
CONDIÇÕES DE ESTOCAGEM
O equipamento deve ser mantido em local limpo, na embalagem original, em ambientes livres da luz
solar, de vapores de solventes, poeiras e em temperatura ambiente.
VALIDADE E VIDA ÚTIL
O produto é válido por 5 anos após a data de fabricação. A data de fabricação pode ser identificada
através do número de lote gravado no produto que é lido da seguinte forma.
Ex.: L1704 – Significa que o produto foi fabricado no mês 04 do ano 2017.
Sua vida útil variável conforme a condição de uso e higiene, inspecione sempre antes de cada uso
quanto a danos e desgaste. Se a máscara de proteção facial estiver defeituosa, rachada ou riscada,
ou tenha sofrido algum impacto severo substitua-a por uma nova. Não tente repará-la.
A lente deste produto está disponível como peça de reposição, e pode ser substituída. Utilize sempre
peças originais 3M.
LIMITAÇÃO DE USO E ADVERTÊNCIAS
As máscaras de proteção facial oferecem proteção limitada contra radiação luminosa e moderada
contra riscos de impactos. Se o produto se danificar durante o uso, abandone a área imediatamente.
Se a máscara de proteção facial estiver defeituosa, rachada ou riscada, substitua-a por uma nova.
Não tente repará-la. Nunca modifique ou altere este produto ou seu modo de uso.
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Não utilize como proteção para radiações de solda ou operações similares. Não utilize para exposição
a vapores. As máscaras de proteção facial não devem ser usadas para obter proteção, entre outros
perigos, contra esportes, jogos de combate simulado ou lasers.
Máscaras de proteção facial são consideradas proteção secundária segundo a norma ANSI Z87.1 e,
por isso, devem ser utilizadas em conjunto com óculos de segurança ou óculos de segurança tipo
ampla visão e/ou outros EPI’s necessários. Em todos os casos uma análise de risco deve ser feita no
ambiente de trabalho para determinação da proteção correta a ser utilizada.
Os sistemas 3M para proteção de olhos e face devem ser selecionados de acordo com uma análise
de risco e utilizados de acordo com as instruções de uso.
Este produto é de uso pessoal e intransferível e deve ser utilizado mediante o conhecimento e
aprovação do responsável pela área de Higiene, Segurança e Medicina do Trabalho da empresa.
Segundo a NR-6, item 6.6.1.d, qualquer equipamento de proteção individual, devem somente ser
utilizados por pessoas treinadas quanto ao uso, aplicações, limitações, inspeção, limpeza,
manutenção e guarda corretos. As instruções que acompanham o equipamento devem ser lidas,
observadas e guardadas para referências futuras. O uso incorreto deste produto pode causar sérios
danos ou mesmo risco de morte.
Verifique sempre a compatibilidade entre os EPIs que possam ser utilizados em conjunto.
UTILIZE SEMPRE EM CONJUNTO COM ÓCULOS DE SEGURANÇA

3M Segurança Pessoal
Fale com a 3M: 0800 550705
www.3Mepi.com.br
www.youtube.com/3Mepi
Revisado em Abril/2017

