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GVS FILTER TECHNOLOGY
The GVS Group is one of the world’s leading manufacturers of filter solutions for applications in the Healthcare & 
Life Sciences, Energy & Mobility and Health & Safety sectors. GVS technology promotes health and safety in highly 
regulated environments. Throughout its 40-year history, GVS has evolved from a supplier of components for the 

healthcare sector to a global Group that  provides a range of diversified, high-tech filtration solutions.

HEALTHCARE &  LIFE SCIENCES

 Energy & Mobility

 Health  & Safety

Tecnologia Patenteada
O encapsulamento é uma tecnologia patenteada de propriedade do 
Grupo GVS que permite produzir um filtro compacto e leve dento do 
anel de TPE.

FILTROS HEspa™ P3
Filtro de Partículas Sintéticas de Alta Eficiência. O filtro de ar sin-
tético de alta eficiência é uma tecnologia utilizada em toda a linha 
Elipse® que permite o processo patenteado de “encapsulamento”. 
A material do filtro combinado de 7 camadas utiliza exclusivamente 
tecnologia de filtragem mecânica, dando ao filtro a garantia de que a 
eficiência fique acima de 99,95% durante o uso. Esses filtros também 
são repelentes à água graças à natureza destes materiais.

Proteção contra nanopartículas
Os filtros de partículas GVS Elipse P3 protegem contra nanopartícul-
as e foram testados até 40 nanômetros (0,04 mícrons), ainda com 
uma eficiência de > 99,95%.

pequeno - Leve - RESISTeNTe
A linha de respiradores ELIPSE,  desenhados e produzidos pela GVS 
UK, representam o maior avanço em design de máscaras de proteção 
dos últimos anos. Uma das máscaras mais leves da categoria, seu 
formato  ergonômico permite máxima visibilidade ao usuário e pode 
ser facilmente combinada com outros tipos de proteção  como:  óculos, 
protetores faciais e máscaras de solda. A possibilidade de troca dos 
filtros, aumenta a vida útil  do conjunto.  A máscara é fabricada com 
materiais hipo-alergênicos e  os filtros oferecem uma eficiência mínima 
de filtragem de 99,95% para partículas de até 0,3 microns.

DESIGN anatômico
Linha de respiradores extremamente leves que se adequam perfeita-
mente a qualquer tipo de rosto. O desenho compacto da peça facial e dos 
filtros permite uma vedação perfeita, o que proporciona uma proteção 
superior, sem interferir no campo visual do usuário e sem prejudicar o 
uso de outros EPI´s. ELIPSE está disponível em 2 tamanhos.

Confortável e Hipo-Alergênico
Conforto único, graças as características de flexibilidade e baixo 
peso do  TPE (Thermo Plastic Elastomer) de alta qualidade usado 
nos respiradores ELIPSE, tornando-os muito confortáveis mesmo 
em longos períodos de uso e em ambientes de temperaturas 
extremas (frio e calor). O TPE utilizado pela GVS é aprovado pelo 
FDA, inodoro, hipo-alergênico, e 100% isento de látex e silicone.

Design inovador,  perfil  ultra-compacto, filtros   intercambiáveis, materiais hipo-alergênicos para 
uma combinação única de conforto, eficiência de proteção  P3 HESPA™ e baixa resistência respiratória.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

The safe choice
100% of filters are 

efficiency tested

MADE
IN UK
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Em geral poeiras são geradas por ações ou trabalhos mecânicos, como por exemplo: 
serrar uma madeira, lixar uma superfície, etc. Quanto mais fina a poeira, maior o risco;

Névoas são partículas líquidas, formadas por processos de pulverização,    
condensação ou pintura;

Em geral fumos são partículas muito finas originárias da condensação do  vapor 
gerado por ações térmicas, como processos de soldagem e fundição;

Proteção contra contaminantes particulados:

Proteção contra gases e vapores

De acordo com a EN 143, os filtros de proteção 
contra partículas tem 3 classes de eficiência, 
normalmente expressadas por um Fator Nominal 
de Proteção (NPF) o qual indica a diferença de 
concentração de contaminante entre o ambiente 
exterior e interior do respirador. O fator resul-
tante indica quantas vezes o equipamento pode 
reduzir a concentração do contaminante externo.

Classes de eficiência contra partículas  Eficiência mínima de filtração Fator Nominal de Proteção (NPF) Concentração Externa Máxima
P1        80%    4      Até 4 vezes o limite de tolerância 
P2      94%    10      Até 10 vezes o limite de tolerância 
P3      99,95%    40      Até 40 vezes o limite de tolerância

GASES e VAPORES: gases e vapores são moléculas de tamanho tão reduzido que podem penetrar através dos filtros 
mecânicos contra partículas. Contra estes tipos de contaminantes você precisa usar filtros químicos.

Névoas: 

Poeiras:

Fumos:

Tipo  Proteção contra      Classe
                 A  Gases e vapores orgânicos com ponto de ebulição acima de 65°C 1, 2, 3
                 B  Gases e vapores inorgânicos (exceto monóxido de carbono)   1, 2, 3
                 E  Dióxido sulfúrico e outros gases e vapores ácidos     1, 2, 3
                 K  Amônia e derivados      1, 2, 3
                 AX  Gases e vapores orgânicos específicos com ponto de ebulição de até 65°C.

Existem 3 diferentes classes de proteção para cada tipo de filtro químico. Nos filtros químicos esta classe está relacionada com a 
concentração do contaminante para o qual o filtro é indicado.

Classe Capacidade Limite de concentração do contaminante 
    1  baixa   1.000 ppm 
    2  média   5.000 ppm 

Filtros químicos  e mecânicos  podem ser usados de maneira combinada. O uso de filtros mecânicos acoplados ao sistema, prolonga a 
vida útil dos filtros químicos, porém não interferem na sua classe de proteção.

Indicação de Equipamentos de Proteção Respiratória
Fit Test
FIT test é um método educativo utilizado para se verificar a vedação 
do respirador na face do usuário.

Os objetivos do FIT test são:
• Checar se o usuário está familiarizado com o equipamento de 
   proteção respiratória;
• Checar se o usuário está em condições de utilizar o equipamento;
• Checar se o equipamento de proteção respiratória é  adequado;
• Orientar o usuário para o perfeito ajuste do equipamento no rosto;
• Realizar o teste de vedação;
• Despertar a consciência do usuário para a proteção de suas vias 
   respiratórias;

Existem 2 tipos diferentes de FIT test:

• Qualitativo: é um teste subjetivo onde o usuário utilizando o equipa-
mento de proteção respiratória, veste um capuz e dentro deste ca-
puz é borrifada uma solução irritante. O usuário sinaliza ao realizador 
do teste se está sentindo ou não a solução. Caso esteja sentindo fica sugeri-
do que o equipamento de proteção respiratória não está proporcionando uma 
vedação correta no rosto.

• Quantitativo: este teste é realizado por um equipamento “contador 
de partículas”. Esta máquina portátil  é conectada ao respirador 
no rosto do usuário e mede a diferença de partículas presentes 
no ambiente fora e dentro da máscara. Este cálculo permite 
a atribuição de um fator de vedação. Neste método é possível 
comparar a eficiência de proteção de diferentes tipos de respirador.

A GVS tem profissionais 
capacitados para a orientação 
e realização do FIT test.

Qualitative Face Fit Kit
SPM002 SPM414

Portacount Face Fit Kit adaptor
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Filtros Sugeridos Filtros Sugeridos
Tipo de Indústria SUBSTÂNCIA  TÓXICA/RISCO P3 P3 nuisance A1P3 A1 AE1 E1 A2P3 ABEK ABEKP3

Agricultura
Poeira de grãos

Pesticidas

Automotiva Setor de pintura até 
5000ppm

Construção

Poeira de sílica

Setor de pintura até 
1.000 ppm

Asbestos

Moldes

Poeira de concreto

Materiais para 
construção

Poeira de pedra

Poeira de mármore

Poeira de madeira

Poeira de cimento

Alimentos
Aves

Laticínios

Indústria de 
beneficiamento

Fibra de vidro

Ciclohexano

Fibras compostas

Solventes

Fumos de chumbo

Cloro

Formaldeído

Ácido Sulfúrico (gás)

Ácido Sulfúrico (pó)

Amônia

Mineração
Poeira de cal

Poeira de sílica
Solda e Indústria 
Metal-Mecânica 
em geral

Metal

Pintura de metal

A responsabilidade do uso da proteção adequada para o ambiente de trabalho é do usuário.
Em caso de dúvida contate nosso distribuidor local.Em caso de dúvida contate nosso distribuidor local.

Guia de Referência para 
proteção respiratória e 
escolha de filtros

Este é um guia de referência para recomendação do nível de proteção mínimo disponível e  somente para um contaminante de cada vez.
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Comprimento 
do rosto
Distância da ponte do 
nariz ao queixo.

Largura do rosto.
Distância entre os arcos zigomáticos.

128.5 mm
-

138.5 mm
M/L M/L M/L

118.5 mm
-

128.5 mm
S/M M/L M/L

108.5 mm
-

118.5 mm
S/M S/M M/L

98.5 mm
-

108.5 mm
S/M S/M S/M

120.5 mm
-

133 mm

133 mm
-

146 mm

146 mm
-

158.5 mm

* Observação: O gráfico de tamanho é apenas um guia, o tamanho correto e a montagem devem ser qualificados, * Observação: O gráfico de tamanho é apenas um guia, o tamanho correto e a montagem devem ser qualificados, 
usando um teste de ajuste de face quantitativo ou qualitativo de acordo com os regulamentos Nacionais / Locais.usando um teste de ajuste de face quantitativo ou qualitativo de acordo com os regulamentos Nacionais / Locais.

gvs Elipse masks size guide

Desenhada para 
ajustar-se aos 
contornos do seu rosto
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Elipse Half Mask 
complete with P100 filters

SPR451 (S/M)  SPR457 (M/L)

SPR321

SPR449 (S/M) SPR456 (M/L)

SPR450

Elipse Half Mask complete with  
P100 nuisance odour filters

Elipse P100 nuisance
odour replacement filters

Elispe Dust Mask Carry 
Case (Belt holder)

Portacount Face
 Fit Kit adaptor 

SPM001 SPM414

Elipse P100 
replacement filters

Dimensões
Máscara: 93 x 128 x 110 mm
Filtros: 12 x 94 x 50 mm
 
Peso
Máscara  + filtros: 132 gramas
Peça facial: 97,6 gramas
Cada filtro: 17,2 gramas

Tempo de uso:
O tempo de uso do filtro depende da concentração do contaminante presente no 
ambiente e do fluxo respiratório do usuário. 

Composição:
Peça facial: TPE grau médico (100% 
isento de silicone)
Filtros: Mecânico tipo HESPA™, não 
tecido de epft hidro repelente encap-
sulado com TPE.

Respirador ELIPSE  P3 HESPA™
Com filtros substituíveis para poeiras, névoas e fumos

 Descrição
Compacta, leve e flexível, a ELIPSE se  adapta a diversos tipos de rosto 
graças ao seu Design tridimensional extraído e modelado a partir 
do formato do rosto humano. Seu tamanho reduzido permite o uso 
em conjunto com outros EPI´s e a mínima interferência no campo 
visual do usuário.  A grande válvula de exalação posicionada na parte 
central do respirador, proporciona uma circulação rápida e fácil do ar 
para fora do respirador, diminuindo consideravelmente a quantidade 
de humidade na parte interna. O peso completo de apenas 130 gramas, 
oferece menos fadiga ao usuário em longos períodos de uso. 
ELIPSE possui elásticos confortáveis e resistentes com 4 pontos de 
ajuste e apoio de cabeça. A peça facial é oferecida em 2 tamanhos.

Proteção
Proteção eficiente contra poeiras que contenham: micro-organismos, 
mármores, granitos, óxido de titânio, pedriscos, gesso, madeira, 
detergentes, fibras têxteis, pimentas, sal, etc.
Protege especialmente contra poeiras que podem causar doenças 
graves. Em particular: sílica, carvão, aldogão, grafite, cal, zinco, 
alumínio, asbestos, bauxita, manganês, cromo, chumbo e níquel.
Fino e acompanhando o formato do rosto, o filtro P3 tem eficiência 
mínima de 99,95% para partículas de até 0,3 microns com resistência 
respiratória de apenas 4,2 mbar a um fluxo constante de 47,5 l/min 
em cada filtro. A resistência respiratória máxima após saturado é de 
7 mbar.

Aplicações
Mineração, siderurgia, fundição de metal, soldagem, indústria far-
macêutica, produção de cimento, vidro, cerâmica, indústria têxtil, agri-
cultura.

Certificações
CA 29.416
EN 140:  1998 (peça facial)
BS EN 143:2000/A1 P3 (filtros)
Respirador e filtros certificados pela CE

Materiais
Os materiais usados para as máscaras e filtros são hipo alergênicos, 
inodoros, de grau médico e 100% isentos de látex e silicone.

Rastreabilidade
Rastreabilidade total de cada lote para cada material utilizado no 
processo de fabricação.

Teste on-line
100% dos filtros são testados eficientemente com NaCl para garantir 
o mais alto desempenho e qualidade

Tempo de armazenagem/validade
5 anos, para máscara e filtros P3.
5 anos, para máscara e filtros P3 Anti-odor

130 g
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Filtros compactos 
e combinados para 
vapores e partículas

vs

dust protection
micron size tested

WASTE   REDUCTION

comfort

<5%

99%

0,3 µm 0,6 µm

cost savings

<2%

>99,95% p3 filtration

leakage

Respiradores 
Descartáveis

Elipse P3 

en149
en140  en143
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Respirador completo com filtros A1P3

Estojo de transporte para Elipse A1P3 Kit de pré-filtros e retentores Kit de pré-filtros

Filtros de recambio A1P3
SPR338 (S/M) SPR503 (M/L)

SPR341

SPM008 SPM420 SPM421

Elipse características

Dimensiones
Máscara: 93 x 128 x 140 mm.
Filtros: 48,5 x 94,5 x 60 mm.

Peso
Máscara + filtros: 257,7g.
Solo máscara: 97,6g.
Solo filtros 83g cada uno.

Materiales
Máscara: material de nivel médico TPE 
(sin látex ni silicona).
Filtros: 
- Carbón activo en contenedor de ABS.
- Tecnología de filtración HESPA™ con 
encapsulado en molde de TPE.

Vida útil
Los filtros pueden utilizarse hasta su saturación y/o cuando el usuario perciba inco-
modidad al respirar y/o el carbón activo se sature y eso provoque que el usuario sienta 
el olor/sabor del contaminante.
La vida útil dependerá de la concentración en el ambiente de trabajo y el nivel de 
actividad del usuario. El rendimiento de filtración será constante durante el uso.
Todas las máscaras se suministran en una bolsa de aluminio reutilizable para maximi-
zar la vida útil del producto (sobretodo del carbón activo).
La duración de la protección contra partículas puede incrementarse mediante la 
utilización de pre-filtros.

AC
CE

SS
OR

IE
S

ACCESSORIES

ELIPSE com cartuchos e filtros combinados para vapores e partículas

Descrição 
Compacto, leve e flexível, este design adapta-se perfeitamente a 
qualquer tipo de rosto e oferece um campo visual sem interferências 
porque tem quase a metade da largura em comparação aos 
principais concorrentes. Ideal para uso com outros tipos de proteção 
como óculos e abafadores de ruídos.
A grande válvula de exalação central permite a saída rápida e fácil do 
ar, impedindo o acúmulo de suor e ar quente no interior da máscara.
Peso reduzido e elásticos confortáveis com 4 pontos de ajuste, permitem 
diminuição da fadiga em usos prolongados. Elipse está disponível em 2 
tamanhos.
Os filtros são combinados e numa  única troca você renova: filtros 
químicos, filtros mecânicos e válvulas de inalação.

Proteção
O filtro  de  carvão ativado é projetado para uma máxima eficiência de 
absorção de contaminantes químicos  combinada com uma baixa 
resistência respiratória. O respirador é fornecido com 2 filtros de 
carvão ativado,  combinados com filtros mecânicos P3.

Aplicações
A1P3: trabalhos de pintura, manuseio de solventes na indústria 
automotiva e naval.
 

Certificações
CA 31.870
EN 140:  1998 (peça facial)
EN 14387 (filtros)
Máscara e filtros são certificados na CE.

Tipo de filtro/Classe
A1P3 R D:  proteção contra gases e vapores orgânicos com ponto 
de ebulição acima de 65C, proteção contra poeiras, névoas, fumos 
e micro-organismos.
 

Materiais
Os materiais usados na máscara e filtros são hipoalergênicos, inodoros, 
aprovados pelo FDA e 100% isentos de latex e silicone.

Rastreabilidade
Rastreabilidade total de cada lote para cada material utilizado no 
processo de fabricação.

Teste on-line
100% dos filtros são testados eficientemente com NaCl para garantir 
o mais alto desempenho e qualidade

Tempo de armazenagem/validade 
3 anos, para máscaras e filtros.
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ELIPSE com cartuchos e filtros combinados para gases inorgânicos
Linha completa de filtros contra gases

 Descrição
Elipse se ajusta a qualquer tipo de rosto com seu Design compacto, 
leve e flexível. Sem interferir no campo de visão do usuário e no uso 
em conjunto com outros EPI´s.
Os novos filtros de baixa resistência respiratória, tem excelente 
performance contra gases e grande durabilidade.
Elásticos confortáveis com novo sistema de ajuste. Elipse é oferecida 
em 2 tamanhos diferentes.

Proteção
Os cartuchos de gás contêm grânulos específicos de carvão ati-
vado com características otimizadas, como tamanho do poro, ta-
manho do grão, nível de atividade, densidade, etc., que fornecem 
um desempenho máximo de absorção e uma resistência respira-
tória muito baixa. Cada respirador é fornecido com dois filtros de 
gás ou cartuchos combinados de gás e partículas para a proteção 
contra uma variedade de gases, vapores, poeira e névoas. Quando 
os cartuchos estiverem saturados, eles poderão ser substituídos 
por filtros de substituição. Estes oferecem proteção versátil con-
tra substâncias em concentrações de até 5.000 ppm e de poeira 
e névoas até 50 TLV. O respirador ELIPSE é fornecido montado 
com dois elementos filtrantes de carvão ativado,  específicos para 
proteção contra gases, vapores, poeiras e névoas. Após saturados, 
estes filtros podem ser trocados. Eles oferecem proteção para 
concentrações de até 5.000  ppm.

Indicadores de Aplicação
Item  Proteção    
                 A  Gases e vapores orgânicos com ponto de ebulição  
  acima de 65°C   
                 B  Gases e vapores inorgânicos (exceto monóxido de  
  carbono)  
                 E  Dióxido sulfúrico e outros gases ácidos e vapores

          K  Amônia e derivados
         
                 AX  Gases e vapores orgânicos específicos com ponto  
  de ebulição até 65C

Certificações
CA 31.870
EN 140:  1998 (peça facial)
EN 14387 (filtros)
Máscara e filtros são certificados na CE.

Materiais
Os materiais usados na ELIPSE são hipo alergênicos, inodoros e 
fabricados com materiais aprovados pelo FDA,  100% isentos de 
látex e silicone.

Rastreabilidade
Rastreabilidade total de cada lote para cada material utilizado no 
processo de fabricação.

Teste on-line
100% dos filtros são testados eficientemente com NaCl para garantir 
o mais alto desempenho e qualidade

Tempo de armazenagem/validade
3  anos, para máscara e filtros.

Filtros de alta 
performance 
contra gases
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ELIPSE de alta performance, características
Dimensions
Máscara com cartucho químico: 
93 X 128 X 175 mm
Máscara com cartucho químico e filtro 
P3: 93 x 128 x 195 mm
Cartucho químico: 85 x 94,5 x 45 mm
Cartucho químico com filtro P3:  90 x 
94,5 x 55 mm

Peso
Máscara + filtro: de 320 a 374 g 
Peça-facia: 100 g
Filtros: de 110 a 137 g
Composição
Máscara: TPE grau médico (isento de silicone)
Filtros:
Cartucho químico em encapsulado em 
ABS. Filtro mecânico P3 em não tecido 
sintético encapsulado em TPE

Durabilidade
Os filtros podem ser usados até estarem totalmente obstruídos e oferecerem uma 
respiração desconfortável, ou então quando o carvão ativo estiver saturado, neste 
momento você sentirá o cheiro do contaminante (quando o contaminante tiver cheiro). 
O tempo de saturação dos filtros e cartuchos dependem da concentração do 
contaminante presente no ambiente de trabalho e também do fluxo respiratório 
do usuário. O nível de performance de filtração, permanecerá eficiente e constante 
enquanto os filtros e cartuchos não estiverem saturados. O filtro P3 tem o dobro de 
área filtrante dos outros filtros e possui uma vida útil longa.

AC
CE

SS
OR

IE
S

ACCESSORIES

Respirador completo A1 para vapores 
orgânicos até 1.000 ppm

Respirador completo A1E1 para 
gases ácidos e vapores orgânicos

Estojo portátil de cinto para ELIPSE Par de filtros P3 Par de grade retentor P3

Respirador completo ABEK1, 
multigases

Respirador completo ABEK1P3, 
multigases + filtro P3

Cartuchos A1E1 para 
gases ácidos e vapores 

orgânicos (VO/GA)

Cartuchos ABEK1 
multigases

Cartuchos e filtros 
ABEK1P3

Respirador completo E1 para 
gases ácidos

Cartuchos A1 para vapores 
orgânicos (VO)

Cartuchos E1 para gases 
ácidos (GA)SPR511 (S/M) SPR512 (M/L)

SPR517 (S/M) SPR518 (M/L) SPR487 (S/M) SPR488 (M/L) SPR490 (S/M) SPR491 (M/L)

SPR514 (S/M) SPR515 (M/L)

SPR513

SPR519 SPR489 SPR492

SPR516
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Elipse INTEGRA
Integra foi testado e aprovado como uma proteção respiratória combinada de acordo com EN 140.

É a única meia máscara aprovada com óculos de segurança fixos permanentemente

Névoa  reduzidaNévoa  reduzida

Ventilação DiretaVentilação Direta

Ventilação DiretaVentilação Direta

Increased Field of VisionIncreased Field of Vision

Ajuste Fácil 

Anti-nevoeiro interno 
tratamento

Selo completo testado 
para não deixar 

contaminantes na 
máscara

Máscara de dois ta-
manhos para melhor 

ajuste • P/M • M/G

Escolha de filtros de poeira a 
gás combinado.

Proteção de im-
pacto frontal

Proteção de impac-
tos laterais.

Superior Anti-arranhão, 
excedendo o requisito EN 166

¾ de Máscara 
Facial
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Weight
Mask with P3: from 203 g, to 213 g
Mask with Combined: (S/M) 337 g; (M/L) 350 g
Mask with High Performance: from 412 to 449 g
Filter P3:  18 g
Filter Combined: from 90 to 95 g
High Performance Filter: from 92 to 142,5 g

P100 Elipse Máscara Integra para 
aplicação de poeiras

Filtro de reposição P100 Filtro de reposição P100 ANTI 
ODOR

A1P3 Máscara Elipse Integra, aplicação de 
poeiras e vapores orgânicos.

Reposição de filtros A1P3 Reposição de filtros 
ABE1P3 

ABE1P3 Máscara Elipse Integra para aplicação com 
Pó e Gases Orgânicos, Inorgânicos e Químicos

P100 Elipse anti odor.
Máscara Integra para aplicação de poeiras

SPR549 (S/M)  SPR550 (M/L)

SPR 321 SPR450

SPR341 SPR582

SPR551 (S/M) SPR552 (M/L)

SPR444 (S/M) SPR401 (M/L) SPR583 (S/M) SPR584 (M/L)

Dimensions
Mask with P3: (S/M) 168 x 152 x 200 mm
                      (M/L) 174 x 152 x 200 mm
Mask with Combined Cartridges:
(S/M) 168 x 147 x 200 mm
(M/L) 174 x 149 x 200 mm
Mask with High Performance:
Combined Cartridges
(S/M) 168 x 153 x 200 mm
(M/L) 174 x 157 x 200 mm

Carbon Cartridges
(S/M) 168 x 151 x 200 mm
(M/L) 174 x 155 x 200 mm
Filter P3: 12 mm x 94 mm x 50 mm
Filter Combined: 48,5 x 94,5 x 60 mm
High Performance Filter: 95 x 55 x 60 mm

Material
Mask: Medical grade TPE (Silicone free).
Goggle lens: Polycarbonate with flow coating for 
anti-scratch/anti-fog. 
Goggle face seal: Medical grade TPE (Silicone free).

Lifetime
Filters are identical to Elipse® Range and follow the 
same criteria for lifetime.Filters can be used for both 
Elipse® and Integra Range.

MODELOS

ELIPSE INTEGRA – COMBINAD0 DE  PROTEÇÃO OCULAR E RESPIRATÓRIA
A Segurança combinada

 DESCRIÇÃO
Design compacto, leve e flexível que se adapta e se encaixa perfeita-
mente à face e oferece uma proteção combinada única e inovadora, 
reduzindo os riscos de não compatibilidade, não conformidade e for-
mação de névoa.Válvula de exalação central sem retorno, que reduz 
a resistência respiratória do usuário e mantém ao mínimo o acúmulo 
de umidade dentro da máscara. Correia leve e antiderrapante que 
pode ser facilmente ajustada em 4 posições para maior conforto e 
para permitir o uso seguro, mesmo em condições de alta umidade. O 
Elipse® Integra vem em 2 tamanhos.

PROPRIEDADES DE PROTEÇÃO
A lente é projetada em policarbonato e pode suportar impactos 
de 120 m por segundo. O revestimento aplicado atende (N) Anti 
Fog e supera o padrão (K) de revestimento anti-riscos,  visto no 
mercado para maior durabilidade. O Elipse Integra é compatível 
com a atual gama de filtros Elipse®.

APLICAÇÃO
Type Protection    

  A    Gases e vapores orgânicos com ponto de ebulição acima de 65 ° C 
 B Gases e vapores inorgânicos (excluindo monóxido de carbono) 
  E Dióxido de enxofre e outros gases e vapores.ácidos 
  K Derivados de amónia  e orgânicos de amônia
  AX Gases e vapores orgânicos com ponto de ebulição ≤ 65 °C.  
 Apenas para uso único.

CERTIFICAÇÔES
 Máscara Integra (óculos combinados) em conformidade com EN 
140: 1998 Máscara Integra (óculos combinados) em conformidade 
com EN 166: 2002 Filtros de partículas em conformidade com EN 
143: 2000 + A1: 2006 Filtros de gás e gases combinados e partícul-
as em conformidade com EN 14387: 2004 + A1: 2008 As máscaras 
e filtros Integra são certificados pela CE.
CA: 45.229 Máscara Integra (óculos combinados)

MATERIAIS
Os materiais usados para máscaras e filtros são hipoalergênicos, 
inodoro e compatível com FDA, sem látex ou silicone.

RELATÓRIOS DE LOTE
Rastreabilidade total de cada lote em relação a cada material usado.

TESTE ON LINE
100% dos filtros são testados com eficiência com NaCl para garantir 
o mais alto desempenho e qualidade

VIDA ÚTIL DE ARMAZENAMENTO
3 anos, para máscara e filtros para gases
5 anos, para máscara e filtros para particulados
3 anos, para máscara e filtros para partículas anti odor.

203 g
342 g
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Respiradores 
dobráveis semi-faciais 
sem manutenção

Película Integra Retentor Elipse P3 para Máscara 
Integra de alta performance.

Par de filtros de reposição P3
para Alto Desempenho.

 Estojo Integra
SPM520 SPM523 SPM524 SPM007 

ABEK1 
Reposição de filros 

Elipe Integra inserção RX

A2P3 
Reposição de filtros

ABEK1P3 
Reposição de filtros

Máscara Elipse Integra ABEK1P3, para 
múltiplos gases, vapores e poeira

Máscara Elipse Integra A2P3, Gases e 
Vapores Orgânicos até 5000 ppm e Poeira.

Máscara Elipse Integra ABEK1P3, para múltiplos 
gases, vapores e poeira

Novo acessório

SPR489 SPR497

SPR492

SPR538 (S/M)  SPR539 (M/L) SPR536 (S/M) SPR537 (M/L)

SPR534 (S/M) SPR535 (M/L)

SPM639

AC
ES

SÓ
RI

OS

ACESSÓRIOS
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Válvula de exalação, desenvolvida com alta tec-
nologia e um diferenciado sistema de fixação 
das membranas, tem baixíssima resistência a 
exalação o que proporciona extrema suavidade 
ao processo respiratório, melhora a troca de 
ar e diminui muito a temperatura interna dos 
respiradores. 

Fabricados no formato dobrável, os respiradores 
Aero2 são fáceis de armazenar, confortáveis e 
práticos.

 

 
 

Sistema exclusivo de fixação, com 
quatro pontos de ajuste, oferecendo uma 
vedação perfeita e confortável.

Os novos elásticos foram desenvolvidos 
para assegurar a vedação, sem a 
necessidade de ficarem extremamente 
apertados e incomodar o usuário.

A cinta interna de espuma de alta densidade que abrange 
toda a parte superior do respirador, além de melhorar a 
vedação, possibilita a utilização de óculos de segurança, 
sem embaçar.

Material interno special para o contato con a pele 
desenvolvido com o propósito de ser mais macio e 
confortável.
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Antes de selecionar um respirador sugerimos que seja consultado o PPR – Programa de Proteção Respiratória, Recomendações, 
seleção e uso de respiradores, da Fundacentro

Respirador Aero2 PFF-2V – com 
Válvula de exalação; para poeiras, 

névoas e fumos metálicos.

Respirador Aero2 PFF-2V com carvão 
ativado e válvula de exalação;  para 
poeiras, névoas, fumos metálicos e 

odores incômodos.  

Respirador Aero2 PFF-3-V – com 
válvula de exalação; para poeiras, 

névoas, fumos metálicos e 
radionuclídeos.

PFF-2 V PFF-2 CV PFF-3 V

FFP1

100%

99%

94%

80%

90%

80%

FFP3 FFP2

Eficiência de filtração de partículas (0.6 µm)

Melhor vedação, em função da sua inovadora 
conformação, obtida através de um sistema de desenho 
eletrônico para corte de tecidos, os respiradores AERO2, 
adaptam-se aos mais diversos formatos de rostos. 

Sistema único de fixação com quatro pontos de ajuste, 
possibilita uma perfeita vedação, sem incomodar o usuário. 

Válvula de exalação de alta performance, tem 
baixíssima resistência a exalação o que garante suavidade 
ao processo respiratório e conforto ao usuário.   

Materiais filtrantes de alta qualidade, atendendo as mais 
rigorosas normas nacionais e internacionais, desenvolvidos 
e testados nos melhores laboratórios do mundo. 

Tecnologia de ponta, os respiradores GVS são 
desenvolvidos através das mais modernas tecnologias 
de filtração existentes, proporcionando conforto e 
segurança aos usuários.  
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Fabrica no 
Brasil

A GVS do Brasil está localizada na cidade de Monte Mor, no estado de São Paulo.

A sede própria construída em 24.000 m2, é uma planta produtiva com 20 injetoras, setor de fabricação de moldes,  sala limpa, metrologia e 
várias linhas de montagem.

Somos certificados ISO  9001, ISO 14000 e ISO TS. No Brasil produzimos os respiradores AERO2 e montamos os respiradores ELIPSE. Além de 
uma infinidade de produtos de outras divisões da GVS.
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