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ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА И СЪХРАНЕНИЕ  
НА ЦЕЛОЛИЦЕВА МАСКА НА PORTWESTBG

2.2 Компоненти на маркировката
Всички компоненти, които са в състояние да повлияят върху безопасността 
чрез стареене са отбелязани, за да бъдат лесно разпознаваеми. По-специално, 
в следващата таблица са изброени компонентите, които са с техния код и / или 
с годината на производство, и са маркирани, когато е предложено от стандарт 
EN 136.1998 (Проспект:А.1, App. А).

Компоненти Маркиране Забележка

Мембрана 
за издишване 
Връзка за специален 
байонетен филтър 
Уплътнение 
на лицето 
Сбруя 
Визьор 
Вътрешна маска 
Закопчаващ колан

NG/11 
MI/31 
N/6-A 
M/8 
M/1.2 
N/8 
MI/9

- 
- 
3) 
1) 
3) 
3) 
3)

1) = на компонента е маркирана само 
годината на производство 
2) = на компонента е маркирана само име / 
код на компонент 
3) = върху компонента са отбелязани име и 
дата на производство
Символът по-долу показва годината и / или 
месеца на производство

3 - ВНИМАНИЕ И ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО
P500 и P510 целолицева маска е оборудвана с две странични байонетни 
свързващи филтродържатели, затова те трябва да се използват единствено с 
филтри от серията PORTWEST със специална байонетна връзка.
P516 целолицеви маски са оборудвани да се използват с един филтър с 
EN148-1 филтърна връзка.
Тези целолицеви маски са ЛПС, които не снабдяват с кислород. Те могат да 
бъдат използвани заедно с филтри само в области, където концентрацията 
на кислород е> 17%, или <23% по обем. (Тази граница може да варира в 
съответствие с националните правила).
Устройството за филтриране не трябва да се използва от ограничени 
пространства (например цистерни, тунели), поради недостиг на кислород (О2 
<17%), или наличие на тежки кислородни за изместване на газове (например 
въглероден диоксид).
Да не се използва за филтриране при обогатена с кислород среда (> 23%), 
поради вероятната опасност от пожар или експлозия.
Да не се използва за дихателна защита срещу атмосферни замърсители, които 
имат лоши предупредителни свойства или са неизвестни или непосредствено 
опасни за живота и здравето или срещу химикали, които генерират високи 
топлини на реакция с химични филтри.
Тези маски са проектирани да бъдат съвместими с повечето общи ЛПС за 
глава(каски, антифони, и т.н.) и с предпазно облекло (гащеризон); когато 
целолицевата маска се използва едновременно, например, с каски за защита 
на главата или антифони за защита на слуха, необходимо е да се поддържа 
вниманието да носят дихателни апарати над колана и винаги трябва да се 
провери херметичността на маската.
Тези маски не трябва да се използват, ако околната среда и замърсяването 
са неизвестни. В случай на съмнение, трябва да се използват изолиращи 
респиратори, които функционират независимо от атмосферата.
Напуснете работната площ веднага, проверете целостта на респиратора 
и замяна на части, ако: а) част е повредена б) дишането става трудно в) 
виене на свят или дискомфорт г) вкус или мирис на замърсителите или се 
появи дразнене.
За използване на филтри за газове и частици следват указанията и 
ограниченията за използване, посочени от инструкциите на съответния 
производител.
Никога не променяйте това устройство.
Когато предпазителят за дишане се използва в експлозивна атмосфера, моля, 
следвайте инструкциите, дадени за тези области.
Референтният стандарт EN 136 не изисква тест за химическа инфилтрация. В 
присъствие на особено агресивни химикали не се гарантира пропускливостта 
на такива замърсители и е забранено използването.
Само за употреба от обучен и квалифициран личен състав. 
Бради, дълги бакенбарди или очила могат да попречат на прилягането на 
маската върху лицето и те могат да са причина за изпускане на въздух. Да 
не се използва при такива обстоятелства или отговорността за всички щети, 
които могат да бъдат причинени от тази неправилна употреба да бъде поета 
от ползвателя.

4 - ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА
4.1 Проверка преди употреба 
 
Преди всяка употреба на маската е необходимо да се направи 
проверка, за да се провери доброто функциониране.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕРКА:
1) Проверете, когато извадите маската от кутията; разгледайте внимателно 
маската, проверете да няма повреди и разкъсвания или замърсени знаци; 
проверете състоянието на уплътнителя за лицето за деформация и целостта на 
материала и за втвърдяване;
2) Проверете клапанът за издишване и вдишване да няма деформации, 
счупвания или разкъсвания. Вентилите трябва да бъдат почистени, да не са 
деформирани и свободно да се движат;
3) проверете състоянието на визора и дали е чист;
4) Осигурете състоянието на сбруята на главата и еластичността и ремъците 
да са напълно отпуснати.
4.2 Поставяне и проверка 
на годността
След приключване на проверката преди употреба, поставене маската след 
тази процедура:
1) удължете ремъците на сбруята на главата колкото е възможно; сложете 
колана зад врата и сложете брадичката в уплътнението отпред, водете двата 
долни ремъка с ръцете. Изтеглете маската по главата и я настройте по лицето. 
Уверете се, че косата не остава в “капан” между уплътнението и челото;
2) Регулирайте страничните ленти, след това горните ремъци и накрая 
долните. Да не се стягат коланите прекомерно;
3) Проверка при поставянето за отрицателно налягане, докато носите маската, 
затворете притежателите на филтъра с помощта на дланта на ръцете и 
поемете дълбоко дъх. Маската трябва да се срине от лицето и да остане така за 
толкова дълго, колкото вдишвате;
4) проверка на положително налягане, поставете дланта на ръката над капака 
на клапан за издишване и издишайте леко. Ако маската се издуе леко, това 
означава, че е получена подходяща форма.
Тези проверки са необходими, за да се гарантира, че уплътнението на лицето 
е поставено правилно. Ако не е, затегнете коланите или коригирайте маската 
върху лицето. След това повторете проверката докато стане перфектна. 
Ако текстилния ремък се използва (по избор фитинги, при поискване), 
процедурата е същата. Ако не можете да постигнете добро поставяне не 
влизайте в замърсената зона.
4.3 Асемблиране
Изберете филтрите в зависимост от вида на замърсителя, проверете срока 
на годност и ги завинтете, по един на двате специални конектора, като се 
уверите, че уплътнението на дъното на дупките за байонет прави добър 
контакт. За правилното използване на филтрите, вижте информацията на 
потребителя на филтрите и внимавайте да се използват два филтъра от същия 
вид и клас. Сега, след теста за стягане и проверката на филтъра, може да влезе 
в замърсената зона. Забележка за използване респиратор за: газови филтри 
трябва да бъдат заменени когато потребителят започва да усеща мирис, 
вкус или дразнене. Филтри за частици трябва да се сменят по-късно, когато 
съпротивлението на дишане стане твърде високо 
5 - ПОЧИСТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ
5.1 - Почистване и дезинфекция 
Обърнете специално внимание, за всички замърсиявания върху маската. 
Всички операции по почистване трябва да бъдат извършени в безопасни 
зони. Не използвайте абразивни вещества за почистване на визьора. Не 
използвайте разтворители. Използвайте само тази процедура за почистване 
и дезинфекция на маските:
1) След отстраняване на маската и замърсения филтър, почистете под 
течаща вода, за да се отстранят повечето от замърсителите; след това се 
почиства чрез поставяне в гореща вода (температура не повече от 40 ° C) с 
неутрален сапун. Ако е необходима дезинфекция, използва се разтвор на общ 
дезинфектант, основав на кватернерни амониеви съединения 
2) Подсушете маската с мека, чиста кърпа или я оставете да изсъхне 
естествено. 
3) Когато е суха, почистете визьора с чиста памучна вата. 
Проверете маската в съответствие с горепосочената процедура и следвайте 
същата процедура за месечната проверка. Ако на маската се появи дефект, 
не го използвайте. 
6. Съхранение 
Препоръчително е да се пазят новите маски в оригиналната им опаковка в 
проветрива стая, далеч от слънчева светлина, топлина и замърсители. 
Съхранението трябва да се извършва между -10 ° С и + 50 ° С с относителна 
влажност <80%. PORTWEST целолицеви маски, ако останат неизползвани 
и при правилно съхранение може да се използват в рамките на 10 (десет) 
години.
7. Увеличен чертеж/схема
Виж последната страница на този потребителска листовка
Изтеглете декларация за съответствие @ www.portwest.com/declarations

Целолицевите маски на PORTWEST трябва да се използват и поддържат в 
съответствие с инструкциите по-долу, доколкото използването, ограниченията 
и поддръжката са засегнати. Неправилната употреба, употреба на 
неподходящи резервни части или лоша поддръжка е опасно за здравето и 
безопасността и обезсилва гаранцията, като освобождава производителя 
от всякаква отговорност. Това е причина да се подчертае, че личните 
предпазни средства за защита на дихателните пътища винаги трябва да се 
използват от специално обучени хора, контролирани от лице, компетентно 
с границите на приложение на тези устройства и на законите, които са в е в 
съответната страна
Внимание: Ако загубите тази листовка или ако имате нужда от допълнителни 
копия, моля свържете се с по-долу написания адрес и цитирайте този кодов 
номер: 99USP
Szczegółowe informacje na temat norm znajdują się na etykiecie/oznakowaniu 
produktu. Obowiązują jedynie te normy i ikony, które znajdują się zarówno na 
produkcie, jak i w instrukcji użytkowania. Wszystkie poniższe produkty są zgodne z 
wymaganiami rozporządzenia EU 2016/425.
1 - Общи Условия
ОПИСАНИЕ

Модел Клас Използвани 
филтри

Материал за 
уплътнение

P500 2 Специални байонетни 
връзки

Каучук

P510 2 Специални байонетни 
връзки

Силикон

P516 3 Стандарт EN 148-1 Каучук

PORTWEST целолицевите маски са тествани в съответствие със стандарт EN 
136: 1998, както Клас 2 (P500, P510) и Клас 3 (P516) и те са съставени от: 
1. Външно уплътнение на лицето
2. Изключително широк панорамен визьор монолитен от поликарбонат
3. Преден компонент, който е поддръжка на клапана за издишване с неговия 
държач
4. Два странични филтродържатели със специална байонетна връзка (P500, 
P510) или един централен държач на филтъра с EN 148-1 връзка (P516)
5. Вътрешна маска за намаляване на мъртвото пространство, изцяло от 
силикон, снабдена с два въздушни циркулационни клапана, които пречат на 
парата да отива нагоре към визьора и на формирането на ниво прекомерен 
въглероден диоксид от издишания въздух
6. Главна сбруя с шест ленти, отлята от синтетичен каучук с бързо закрепващи 
се катарами
PORTWEST целолицеви маски са предназначени за постигане на перфектно 
уплътнение, без досаден натиск върху повечето форми на лицето.
1.2 Чертеж и списък на компонентите
Вижте в разглобен вид рисунка на маски и компоненти на последната 
страница.
1.3 Приложения
За правилна употреба на филтър, виж съответната листовка с указания. 
Целолицевине маски на тази серия могат да бъдат използвани в условия, 
които изискват защита за очите, така и за дишане. Те особено се препоръчват 
за токсични и / или опасни вещества. Целолицевата маска на PORTWEST може 
да се използва с филтри за газ, частици и комбинирани филтри със специална 
байонетна връзка. За правилното използване и избор на филтри вижте 
листовката с инструкции.
1.4 Избор на протектор за дишане, оборудван с филтър 
За да изберете този вид лични предпазни средства, е необходимо да се 
помисли за следните показатели: NPF (номинален фактор защита) - стойността 
от максималния процент от общия теч навътре, разрешен от съответния 
европейски стандарт (NPF = 100 /% максимален теч навътре е признат). 
APF (назначен защитен фактор) - нивото на защита на дихателните пътища, 
което е реалистично да се очаква да бъде постигнато чрез респиратор, който 
е правилно поставен (той е различен за всяка държава). TLV (гранична 
стойност) - 
праг на концентрация - обикновено изразени в части на милион, PPM - за 
безопасността на хората, изложени на опасни вещества. В APF умножена по 
TLV на веществото дава концентрацията на замърсители, на които операторът 
може да бъде изложен, докато носи конкретното устройство. За избора и 
поддръжката на филтриращи устройства и за определянето и използването 
на APF и NPF също трябва да се отнесете до Европейския стандарт EN 529 и 
съответните национални разпоредби.

APF ОБОБЩАВАЩА ТАБЛИЦА

Вид на защитно 
устройство

NPF APF Забележка
I FIN D S UK

Целолицева 
маска с филтър 
за твърди 
частици P1

5 4 5 5 5 5
Не е препоръчително 
при високо проникване 
през филтъра, тъй 
като се увеличава 
общия активен теч. 
Не е подходящ за 
течни аерозоли, 
канцерогенни и 
радиоактивни 
вещества, 
микроорганизми и 
биохимични агенти.

Целолицева 
маска с филтър 
за твърди 
частици P2

16 15 15 15 15 15 Не е подходящ 
за защита срещу 
радиоактивни 
вещества 
микроорганизми и 
активни биохимични 
агенти.

Целолицева 
маска с филтър 
за твърди 
частици P2

1000 400 500 400 500 40

Целолицева 
маска с газови 
филтри *

2000 400 500 400 500 20 Газови филтри A, B, E, 
K, AX, SX, HgP3, NOP3 за 
различни приложения. 
За повече информация, 
вижте информация 
на потребителя за 
PORTWEST филтри.

Устройство с 
комбиниран 
филтър

Посочените кратни на праговата стойност за филтрите за газ 
или частиците са дадени отделно, но във всички случаи се 
прилага най-ниската стойност

* При използване на газовите филтри да не се превишават следните 
концентрации:. Клас 1 <0,1% от обема, клас 2 <0,5% от обема, клас 3 <1% от 
об.. (EN 14387: 2004 Standard).

2 - Одобряване и МАРКИРОВКА
 
Целолицевите маски на PORTWEST са лични предпазни средства, които 
попадат в категория III по отношение на Регламент (ЕС 2016/425) и 
последващи модификации. Маските са сертифицирани в съответствие с 
хармонизирания стандарт EN 136: 1998 и отговарят на изискванията за клас 2 
(модели P500 и P510) или клас 3 (модел P516).

2.1 Маркировка
Пример на маркировка, съгласно EN 136: 1998 стандарт

където: P516 показва модела на маската; В стандарт EN 136: 1998 е посочен 
референтен европейски стандарт; Клас 2 показва класа съгласно EN 136 
стандарт, към който принадлежи устройството; 
CE е маркировката, показваща съответствието с изискванията за здраве 
и безопасност на Регламент EU 2016/425 Модул 2 и съответствието със 
стандарта EN 136: 1998. 0426 показва, че Italcert S.r.l., Viale Sarca, 336-20126 
Милано, Италия, е нотифицираният орган, отговарящ за контрола съгласно 
Регламент 2016/425 Модул С2
Маркировката ( )  показва кой е производителя и се поставя 
на вътрешната чатс на маската.
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P52 P5399USP

P500/P510
FULL FACE MASK
EN 136 CLASS 2

P516
FULL FACE MASK
EN 136 CLASS 3




