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 ويصنف هذا القناع وفقا لقدرات التصفية والترسب إىل الداخل مجموع الحد األقىص. يجب اختيار القناع طبقاً لنوع املادة امللوثة، تركيز (انظر ورقة سالمة البيانات

 

والصيانة). وهناك ثالث فئات املعدات: 3PFF/2PFF/1PFF (انظر الوسم عىل مربع وقناع).

 

املخصصة (APF): 4. أمثلة لتطبيقات: معالجة الحجر/األنقاض/السليلوز.

 

 

 (APF): 02. أمثلة لتطبيقات: الرميل من الخشب الصلب (الزان والبلوط)/عالج خشب باستخدام النحاس أو الكروم أو املنتجات التي تعتمد عىل الزرنيخ/أثر تجريد

الطالء/الرميل من األسمنت.

1-عقد القناع بريفورميد يف راحة يدك، مع رشيط اآلنف نحو األعىل واألرشطة املتدلية.

2-وضع القناع تحت ذقنك، تغطي الفم واألنف.

5-التحقق من الختم بالتنفس جد والتأكد من أنه ال يوجد هواء او الترسيبات حول جوانب القناع. إذا لزم األمر، تعديل والتحقق مرة أخرى.

 

 

حدود االستخدام:

 

تحذير:

يجب أن يكون التدريب الكايف يف ارتداء القناع للمستخدم ويجب أن يكون قد قرأ اإلرشادات قبل استخدامه.

 

الكشف عن الترسب.

مغادرة املنطقة فورا إذا واجهت مشاكل يف التنفس و/أو الدوار أو الضعف.

عدم إجراء أية تعديالت عىل القناع، ورميها إذا كان هناك أي رضر فيها

ً ضارة عىل صحة املستخدم وتعريضه للمخاطر الجسيمة أو حتى مهددة للحياته.

 

املصنع

CE اسم & و عنوان الجسم املصادق عليه لتحرير شهادة االختبار

CERTIFIED PRODUCT : 
AUSTRALIAN & NZ STANDARD      BMP: 672774
MODELS:  P100-P101-P200-P201-P220-P250-P251

معلومات املستخدم

 مخزن يف مكان بارد وجاف بعيداً عن الصقيع والضوء يف أغلفتها

 األصلية (-C ° 01/+ 05 درجة مئوية-املوارد البرشية < %08).

فرتة التخزين، يف ظل هذه الظروف، محدود ملدة 5 سنوات.

AR
معلومات املستخدم

TEMPERATURE RANGE OF STORAGE 
CONDITIONS

MAXIMUM RELATIVE HUMIDITY OF
STORAGE CONDITIONS

0-80% RH

50°C

-10°C

 
 

 عىل كل من املنتج ومعلومات املستخدم أدناه فقط.
 جميع هذه املنتجات االمتثال ملتطلبات البند (6102
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