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FICHA TÉCNICA - RESPIRADOR DTS COMBAT 
Fabricante: DTS 
Produto: Peça Semifacial Filtrante DTS Combat  
Proteção: PFF2 
Modelo: COMBAT sem válvula e com válvula 
Certificado de Aprovação: 
CA 45052- Com válvula, conforme aprovação do INMETRO 
CA 45055- Sem válvula, conforme aprovação do INMETRO 
Cores: Azul e Branco 
Tamanho: Único 
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Descrição:  

Respirador purificador de ar, tipo peça semifacial filtrante (PFF2-S) com válvula 
de exalação, modelo tipo dobrável, constituído de uma única peça filtrante, 
confeccionada em material não tecido, composta de fibra de poliéster e 
polipropileno tratados eletrostaticamente. Possui quatro camadas: uma 
externa TNT na cor branca ou azul, uma camada intermediária com estrutura 
em poliéster, uma camada interna de material filtrante com tratamento 
eletrostático, finalizando com uma camada de TNT na cor branca . Na parte 
frontal-superior da peça semifacial filtrante, encontra-se afixado entre as 
mantas de Estrutura e TNT, um reforço fabricado em material plástico. Este 
reforço tem a função de ajustar o respirador ao formato do nariz do usuário, 
sendo que tal ajuste é feito no momento da colocação do respirador. O 
respirador quando na versão com válvula possui, localizada em sua área 
lateral, uma válvula de exalação, soldada diretamente ao seu corpo que tem 
por objetivo o conforto do usuário e favorecer a saída do ar exalado. A fixação 
da peça semifacial filtrante à face do usuário, é feita por meio de tirantes 
elásticos unidos entre si, dispostos individualmente em ambas as laterais do 
respirador, em orifícios gerados pela dobra do material que constituí o 
respirador. Estes tirantes possuem um botão para união dos mesmos. 
Respirador indicado para uso contra poeiras, névoas e fumos. Vendidos em 
caixas com 300 ou 100 unidades. 
 
 
 
 
 


