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POKYNY PRO POUŽITÍ A ÚDRŽBU CELOOBLIČEJOVÝCH MASEK PORTWESTCZ 2.2 Komponenty označení
Všechny komponenty, které ovlivňují bezpečnost prostřednictvím svojí 
životnosti, jsou označeny a jsou snadno identifikovatelné. Zejména v následující 
tabulce jsou uvedeny součásti, které jsou označeny jejich kódem nebo rokem 
výroby, dle EN 136.1998 (Prospect A.1, App. (A).

Komponenty Označení Poznámky

Výdechová membrána  
Připojení pro speciální bajonetový 
filtr  
Těsnění obličeje  
Hlavový kříž 
Hledí  
Vnitřní maska 
Stahovací pásek

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

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

1) = součást označena pouze rokem výroby 
2) = součást je označena pouze názvem/
kódem 
3) = součást je označena názvem a datem 
výroby
Symbol uvedený níže označuje rok a / nebo 
měsíc výroby

3 – UPOZORNĚNÍ A OMEZENÍ PRO POUŽITÍ
P500 a P510 celoobličejové masky jsou vybaveny dvěma bočními bajonetovým 
připojením filtrů, proto musí být výhradně používány PORTWEST filtry se 
speciálním bajonetovým připojením.
P516 celoobličejové masky jsou vybaveny pro použití s jedním filtrem dle 
normy EN148-1.
Tyto celoobličejové masky jsou OOP, které nedodávají kyslík. Mohou být použity 
společně s filtry pouze v oblastech, kde koncentrace objemového kyslíku je 
17 % nebo < 23 %. (Toto omezení se může lišit podle jednotlivých národních 
předpisů).
Zařízení se nesmí používat v omezených prostorech (např. nádrže na vodu, 
tunely) kvůli nedostatku kyslíku (O2 < 17 %) nebo přítomnosti těžkých plynů 
vytěsňujících kyslík (např. oxid uhličitý).
Nepoužívejte filtrační respirátory v atmosféře obohacené kyslíkem (>23%), 
vzhledem k pravděpodobnému riziku požáru nebo výbuchu.
Nepoužívejte pro ochranu dýchacích cest proti atmosférickým nečistotám, 
které jsou neznámé nebo bezprostředně nebezpečné pro život a zdraví nebo 
chemikáliím, které generují reakce s chemickými filtry.
Tyto masky jsou navrženy tak, aby byly kompatibilní s nejběžnějšími pokrývkami 
hlavy (přilby, chrániče, atd.) a ochrannými oděvy (kombinézy); celoobličejová 
maska slouží současně, například s helmou pro ochranu hlavy a chrániči pro 
ochranu sluchu, je nezbytné udržovat pozornost při používání dýchacího zařízení 
a neustále kontrolovat těsnost masky.
Tyto masky se nesmí používat, je-li znečištění prostředí není známo. V případě 
pochybností musí být použity dýchací přístroje, které fungují nezávisle na 
atmosféře.
Okamžitě opusťte pracovní prostor, zkontrolujte funkčnost respirátorů a výměnu 
dílů, pokud: a) jsou části poškozeny b) dýchání začíná být obtížné (c) v případě 
potíží či nevolnosti d) cítíte chuť nebo vůni kontaminující látky nebo dojde 
k jiné nouzi.
Pro použití plynových a částicových filtrů následujte pokyny a omezení použití 
podle údajů výrobce.
Nikdy neupravovat nebo pozměňovat toto zařízení.
Při dýchání ochránce se používá v prostředí s nebezpečím výbuchu, postupujte 
podle pokynů pro tyto oblasti.
Norma EN 136 nevyžaduje test chemické propustnosti. V přítomnosti obzvláště 
agresivních chemikálií není záruka na nepropustnost těchto znečišťujících látek 
a je zakázáno použití.
Zařízení mohou používat pouze vyškolení a kvalifikovaní pracovníci. 
Vousy, dlouhé kotlety nebo brýle mohou ovlivnit přilnavost masky na obličej 
a mohou způsobit únik vzduchu. Nepoužívejte za takových okolností. Uživatel 
bude zodpovědný za jakékoli škody, které by mohly být způsobené nesprávným 
použitím.

4 – POKYNY PRO POUŽITÍ
4.1 Kontrola před každým použitím masky. Je nutné provést kontrolu a 
zkontrolovat správnou funkci.

POSTUP KONTROLY:
(1) Když vyndáte masku z obalu, pečlivě ji prozkoumejte, zkontrolujte, zda není 
poškozená a znečištěná, zkontrolujte obličejové těsnění a zachovalost materiálu.
(2) Kontrola případných deformací a poškození výdechového a inhalačního 
ventilu. Ventily se musí volně pohybovat a být vyčištěné.
(3) Kontrola stavu hledí a čistoty.
(4) Kontrola upínacího systému.

4.2 Nasazení a fit kontrola
Po dokončení kontroly použijte následujícím způsobem:
(1) Roztáhněte co nejvíce popruhy upínacího systému, najdete masku na hlavu a 
nastavte na obličej. Ujistěte se, že vlasy nezůstávají zachyceny mezi těsněním.
(2) Nastavte boční popruhy, pak horní popruhy a nakonec dolní. Neutahujte 
popruhy příliš těsně.
(3) Kontrola těsnosti masky. Fit kontrola pomocí podtlaku. Pomocí dlaní zakryjte 
držáky filtrů a nadechněte se. Maska by měla tvarovat směrem k obličeji a zůstat 
tak po celou dobu vdechování.
(4)Kontrola těsnosti masky. Fit kontrola pomocí přetlaku. Pomocí dlaní zakryjte 
výdechové ventilky a jemně vydechněte. Pokud je maska správně nasazená, 
měla by se jemně vyboulit a vzduch by neměl nikde unikat.
Tyto kontroly jsou nezbytné k zajištění správného nasazení. Pokud není, utáhněte 
popruhy nebo upravte masku na obličeji a postup opakujte, dokud fit kontrolu 
není perfektní. Pokud se vám nepodaří dosáhnout dokonalého nasazení, 
nevstupujte do zamořené oblasti.

4.3 Montáž
Zvolte filtry podle druhu kontaminantu, zkontrolujte dobu použitelnosti 
a přišroubujte do bočních konektorů. Pro správné použití filtrů následujte 
uživatelské informace přiložené k filtrům. Používat dva stejné filtry stejného typu 
a třídy. Po zkoušce těsnosti a kontrole filtrů můžete opatrně do zamořené oblasti. 
Poznámka: ihned vyměnit plynový filtr pokud uživatel začne cítit vůni, chuť 
nebo podráždění. Částicové filtry musí být vyměněny, pokud se odpor dýchání 
stává stále obtížnější. 

5 – ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ

5.1 – Čištění a desinfekce 
Dbejte péči zejména o kontaminované části masky. Všechny čisticí operace by 
měly proběhnout v bezpečných oblastech. Nepoužívejte abrazivní látky na čištění 
a nepoužívejte rozpouštědla. Používejte výhradně tento postup pro čištění a 
dezinfekci masek:
(1) Masku a kontaminovaný filtr omyjte pod tekoucí vodou pro odstranění 
většiny nečistot; pak důkladně očistěte v horké vodě (teplota nesmí být vyšší 
než 40° C) s neutrálním mýdlem. Pokud je nutná desinfekce, použijte běžné 
desinfekční prostředky amoniových sloučenin 2) Usušit masku měkkým a čistým 
hadříkem nebo ji nechat oschnout. (3)Hledí čistit bavlněnou vatou. 
Pravidelně masky kontrolujte podle výše uvedeného návodu každý měsíc. Pokud 
se jeví jako vadné, nepoužívejte je.
 
6. Skladujte v originálním balení ve větrané místnosti mimo dosah slunce, 
teplo a nečistot. Skladování od -10 ° C do + 50 ° C, < 80 % relativní vlhkosti. 
PORTWEST celoobličejové masky při správném skladování mohou být používány 
do 10 (deseti) let.

7. Nákres
Viz. zadní strana tohoto letáku

Stáhnout prohlášení o shodě @ www.portwest.com/declarations

PORTWEST celoobličejové masky musí být použity a udržovány v souladu s 
následujícími pokyny, pokud se jedná o použití, omezení a údržbu. Nesprávné 
použití, používání nevhodných náhradních dílů nebo špatné údržby, je 
nebezpečné pro zdraví a bezpečnost a ruší platnost záruky výrobce a veškeré 
odpovědnosti. Je třeba zdůraznit, že osobní ochranné prostředky pro ochranu 
dýchacích orgánů musí vždy užívat speciálně vyškolení lidé a musí být pod 
dohledem osoby plně vědomé o omezení používání těchto zařízení a zákonů, 
které jsou v platné v dané zemi.

Upozornění: Pokud ztratíte tento uživatelský leták nebo pokud požadujete 
další kopie, prosím, obraťte se na níže uvedenou adresu s odkazem na tento 
číselný kód: 99USP

Podrobné informace o odpovídajících normách naleznete na štítku / označení 
produktu. Použijí se pouze standardy a ikony, které se zobrazují jak na výrobku, 
tak i na uživatelských informacích níže. Všechny tyto výrobky splňují požadavky 
nařízení (EU 2016/425).

1 – OBECNÉ

POPIS

Model Třída Používané filtry Materiál pro 
těsnění obličeje

P500 2 Speciální bajonet Pryž

P510 2 Speciální bajonet Silikon

P516 3 Norma EN 148-2 Pryž

PORTWEST celoobličejové masky jsou testovány dle EN 136: 1998, třída 2 (P500, 
P510) a třída 3 (P516) a skládají se: 
1. vnější těsnění
2. extra široký panoramatický zorník zalisovaný v polykarbonátu
3. čelní prvek, který je podporou výdechového ventilku
4. dvou držáků filtrů se speciálním bajonetovým připojením (P500, P510) nebo 
jedním držákem centrálního filtru s EN 148-1 připojením (P516)
5. vnitřní masky zalitá v silikonu s dvěma ventily cirkulace vzduchu, které brání 
zamlžení a brání vzniku nadměrné úrovně oxidu uhličitého ve vydechovaném 
vzduchu
6. náhlavní kříž se šesti pásy, lisovaný v syntetickém kaučuku s přezkami 
rychlého upevnění

PORTWEST celoobličejové masky jsou určeny k dosažení dokonalého utěsnění 
bez nepříjemných tlaků pro většinu tvarů obličeje.

1.2 Nákres a seznam součástí
Viz. Nákres součástí masky na poslední stránce.

1.3 Použití
Použití správného filtru naleznete v letáku příslušné instrukce. Celoobličejové 
masky této série lze použít v podmínkách, které vyžadují ochranu očí a 
dýchacích orgánů. Doporučeno zejména pro jedovaté nebo nebezpečné látky. 
Celoobličejová maska PORTWEST může být použita s plynovým, částicovým a 
kombinovaným filtrem se speciálním bajonetovým připojením. Pro správné 
použití a výběr plynových filtrů postupujte dle poskytnutého návodu.

1.4 Výběr dýchací masky s filtrem 
Chcete-li vybrat tento druh osobních ochranných prostředků, je potřeba zvážit 
následující ukazatele: NPF (nominální ochranný faktor) hodnota pochází z 
maximálního procenta celkového průniku povolené příslušnou evropskou 
normou (NPF = 100 / % maximálního celkového přípustného průniku). APF 
(přidělený ochranný faktor) je úroveň ochrany dýchacích cest, kterou lze reálně 
očekávat, pokud je používán správný respirátor (liší se pro každý stát). TLV 
(prahová mezní hodnota) je práh koncentrace - obecně vyjádřená v ppm, ppm 
– pro bezpečnost lidí vystavených nebezpečným látkám. Součin APF a TLV udává 
koncentraci znečišťujících látek, které mohou být vystaveni uživatelé konkrétního 
zařízení. Pro výběr a údržbu filtračních zařízení a pro definici a užívání APF a NPF 
prostudujte také odkaz evropské normy EN 529 a příslušné národní předpisy.

SHRNUJÍCÍ TABULKA APF

Typ ochranného 
zařízení

NPF APF Poznámka
I FIN D S UK

Celoobličejová 
maska s filtrem 
částic P1

5 4 5 5 5 5
Nevhodné pro vysokou 
penetraci vzduchu přes 
filtr, zvyšuje celkový 
průnik. Nevhodné 
pro kapalné aerosoly, 
karcinogenní a 
radioaktivní látky, 
mikroorganismy a 
biochemické látky.

Celoobličejová 
maska s filtrem 
částic P2

16 15 15 15 15 15 Nevhodné pro 
ochranu proti 
radioaktivním látkám, 
mikroorganismům a 
aktivním biochemickým 
látkám.

Celoobličejová 
maska s filtrem 
částic P2

1000 400 500 400 500 40

Celoobličejová 
maska s 
plynovými 
filtry *

2000 400 500 400 500 20 Plynové filtry A, B, E, K, 
AX, SX, HgP3, NOP3 pro 
různé aplikace. Pro další 
informace viz. přehled 
PORTWEST filtrů.

Zařízení s 
kombinovaným 
filtrem

Určené násobkem prahové hodnoty pro plynové nebo částicové 
filtry, jsou uvedeny odděleně, ale ve všech případech platí 
nejnižší hodnota

* Při použití plynových filtrů nepřekročí následující koncentrace: třída 1 < 0,1 % 
vol., třída 2 < 0,5 %, třída 3 < 1 % vol. (EN 14387: 2004).
 
2-SCHVÁLENÍ A OZNAČENÍ 
Celoobličejové masky PORTWEST jsou osobní ochranné pomůcky, které spadají 
do kategorie III s ohledem na nařízení (EU 2016/425) a následné úpravy. Masky 
byly certifikovány v souladu s harmonizovanou normou EN 136: 1998 a splňují 
požadavky stanovené pro modely třídy 2 (modely P500 a P510) nebo třídy 3 
(model P516).

2.1 Označení
Příklad označení podle EN 136: 1998

kde: P516 označuje model masky; EN 136: 1998 uvádí referenční evropskou 
normu; Cl.2 označuje třídu podle normy EN 136 Standard, do které přístroj patří; 
CE je označení označující shodu s požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost 
podle nařízení EU 2016/425 Modul 2 a shodu s normou EN 136: 1998. 0426 
uvádí, že Italcert S.r.l., Viale Sarca, 336-20126 Milano, Itálie, je pověřeným 
subjektem odpovědným za kontrolu podle PPE Regulation 2016/425 Module C2
Symbol( )  označuje výrobce a najdete jej na vnitřní straně 
masky.
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