
GENEREL
Et åndedrætsværn består af en ansigtsdel (fuldmaske, halvmaske) forbundet med 
filterenhed. Det kan bruges til at rense luften fra gasser, dampe, støv, tåge og dampe, der er 
skadelige for helbredet. Begrænsningen af brugen bestemmes af filtertype, ansigtsdel  og 
miljøforhold. Følgende oplysninger har en generel karakter og skal sammenholdes med 
de nationale bestemmelser og med meddelelsen om udstyr, der skal bruges sammen med 
filteret. Garantien og producentens ansvar er ugyldige i tilfælde af misbrug eller brug, der 
ikke overholder instruktionerne i denne meddelelse. Åndedrætsværnet er PPE i III-kategori 
og opfylder kravene i henhold til  (EU 2016/425) og må kun anvendes af specielt uddannede 
personer, der er velbevidste om de lovmæssige begrænsninger for anvendelse.

GASFILTRE, PARTIKELFILTRE OG KOMBINEREDE FILTRE - GUIDE TIL VALGET
Filtrene er identificeret ved en karakteristisk farve og mærke afhængigt af den beskyttelse, 
som anført i de relevante standarder EN 14387: 2004 + A1: 2008 (gas og kombinerede filtre) 
og EN 143: 2000 / A1: 2006 (partikelfiltre).

Filter 
type

Klasse Farve Anvendelsesområder

A
1, 2 o 3 brun Organiske gasser og dampe med kogepunkt > 65°C

B
1, 2 o 3 grå uorganiske gasser og dampe (dvs. klor, svovlbrinte, blåsyre)

E
1, 2 o 3 gul sure gasser (dvs. svovlholdige anhydrid) og andre sure 

gasser og dampe

K
1, 2 o 3 grøn ammoniak og uorganisk ammoniak

AX
1 brun Organiske gasser og dampe med kogepunkt < 65°C

P 1, 2 o 3 hvid Støv, røg og tåge

 
Gas filtre (A B E K AX): giver beskyttelse mod skadelige gasser og dampe, men ikke mod 
støv og aerosoler. Partikelfiltre (P): giver beskyttelse mod støv og aerosoler, men ikke 
mod skadelige gasser og dampe. Kombinerede filtre: giver beskyttelse på samme tid mod 
skadelige gasser, dampe støv og aerosoler. Kombinerede filtre er en kombination mellem 
gas- og partikelfiltre, dvs. A2P3. Filtrene er produceret inden for forskellige klasser for at 
tillade at vælge det bedste for opgaven. De minimale præstationer filtrene yder er opført 
i tabel 1 og 2

TABEL 1- GAS FILTER EGENSKABER

Gas test Gas test (%)
Gennembrydning 

koncentration 
(ml/m3)

Gennembrydningstid 
(min)

Type/klasse

A1/A2 C6H12 0.1/0.5 10/10 70/35 

B1/B2 Cl2 0.1/0.5 0.1/0.5 20/20 

 H2S 0.1/0.5 10/10 40/40 

 HCN 0.1/0.5 10/10 25/2Z 

E1/E2  0.1/0.5 5/5 20/20 

K1/K2  0.1/0.5 25/25 50/40 

AX  0.05 5 50 

  0.25 5 50

TABEL 2 - PARTIKELFILTER EGENSKABER

Klasse Maksimal Penetration (%)
P1/P2/P3

NaCI

DOP

20/6/0.05

20/6/0.05

For at vælge åndedrætsværn er nødvendigt at overveje følgende indikatorer: NPF (nominel 
beskyttelsesfaktor) er den værdi, der kommer fra den maksimale procentdel af den samlede 
indadgående lækage tilladt af den relevante europæiske standard (NPF =100/% maksimal 
lækage) . APF (tildelt beskyttelsesfaktor) er det niveau af åndedrætsværn, der realistisk 

kan forventes opnået ved korrekt monteret respirator (det er forskellig for hver stat). TLV 
(grænseværdien) er en koncentration tærskel - generelt udtrykt i dele per million, ppm - for 
sikkerheden for de mennesker, der udsættes for farlige stoffer, der findes i luften. Under 
valget af åndedrætsværn skal du overveje APF faktor og ikke NPF faktor. Den APF ganget 
med TLV af stoffet giver en idé om koncentrationen af   forurenende stoffer, som en bruger kan 
blive udsat for med en bestemt enhed. Ved brug af   gasfiltre må koncentration af forurenede 
stoffer ikke overstige: 0,1% for klasse 1; 0,5% for klasse 2 og 1% for klasse 3. Det samme 
råd gælder for kombinationsfiltre (dvs. A1B1P3 eller A1P2); det er nødvendigt at udvælge 
særskilt partikelfilteret og gasfilter og identificere den rette kombination der overvejer 
de respektive APF. For udvælgelse og vedligeholdelse af filtrerende åndedrætsværn, for 
definition af APF og NPF henvises også til den europæiske standard EN 529: 2005 og til de 
relevante nationale bestemmelser. 
 
TABEL 3.  APF VÆRDIER FOR FORSKELLIGE ENHEDER

Standard Beskrivelse Filter klasse APF Standard Beskrivelse Filter klasse APF

EN 140 Halvmaske P1 4 EN 136 Helmaske P1 4

P2 10 P2 15

P3 30 P3 400

Gas 30 Gas 400

APPLIKATIONER, BEGRÆNSNINGER OG ADVARSLER
Disse filtre kan ikke benyttes i disse situationer:
• Når koncentrationen af det forurenende er ukendt
• når oxygenindholdet er lavere end 17% i mængde (som det ofte er tilfældet i lukkede 

miljøer såsom brønde, tunneler, cisterner, osv).
• når forureningsstoffet er carbonmonoxid eller en lugt og smagløs gasart.
• Når det forurenede er helbreds eller livstruende for brugeren.
• Til brug i miljøer med eksplosionsfare - følg de standarder, der kræves i det aktuelle 

arbejdsmiljø.
• Der må ikke foretages ændringer på filtrene.
• Forlad arbejdsområdet hvis åndedrætsværnet bliver beskadiget. Der opstår besvær med at 

trække vejret / svimmelhed.  
• Personer med nedsat lugtesans bør ikke bruge åndedrætsværnBrug af gas eller 

kombinationsfiltre ved arbejde med åben ild eller smeltet 
AX filtre er engangsfiltre og skal udskiftes efter hvert arbejdspas.

BRUG AF FILTRE OG VEDLIGEHOLDELSE
Disse filtre skal bruges tilsluttet Portwest halvmasker eller helmasker. Læs omhyggeligt 
denne brugsanvisning samt brugervejledning af udstyret (halvmaske eller helmaske), der 
anvendes med filtrene. Filtre er pakket i en forseglet plasticpose. Bajonetfiltre skal altid 
bruges parvisn; Filtre med en vægt over 300 g, må ikke direkte benyttes til halvmasker 
og filtre med en vægt over 500 g, må ikke benyttes til helmasker. Vælg rette filter, vær 
opmærksom på farven og identifikationsmærkning og kontroller, at filteret er af den 
rigtige type til den påtænkte opgavee. Kontroller, at filteret ikke er udløbet (udløbsdatoen 
er trykt på alle filtrene, denne dato er gyldig, hvis filteret er blevet holdt lukket inden 
for de anbefalede opbevaringsbetingelser). Undersøg både filteret og åndedrætsværnet 
for eventuelle brud eller skader. Til brug, åben den forseglede pakke, monter filtrene til 
filterhuset på halv maske eller helmaske, skru filteret stramt. Holdbarheden af   filteret er ikke 
kun afhængig af koncentrationen af   forurenende stoffer, men af mange andre elementer, 
der er vanskelige at bestemme præcist, såsom graden af   luftfugtighed, lufttemperatur, 
indåndingsluften volumen, trætheden af   arbejderen mv. Brugeren skal straks forlade 
arbejdsområdet og udskifte filtre, når han begynder at lugte gas lugt med gasfiltre eller 
når han begynder at opfatte en forøgelse af åndingsmodstand med partikelfiltre. Ved 
afslutningen af et arbejdspas, skal åndedrætsværn opbevares på et rent og tørt sted 
ifølge de opbevaringsbetingelser angivet i brugerens information. Portwest filtre kræver 
ikke vedligeholdelse og behøver ikke at blive renset, regenereret. Udtjente filtre erstattes 
parvis og demonteres i henhold til de nationale bestemmelser også i forhold til det stof, 
de har bevaret.

Download overensstemmelseserklæring @ www.portwest.com/declarations

Opbevar indenfor det 
temperaturområde der er vist på 
pictogram.

Opbevares tørt under anførte relative luftfugtighed på emballagen.

EXP. DATE mm/
yyyy

Læs udløbsdato på forpakning. Mm/
yyyy (5 år)

Filtret må kun bruges parvis

Læs information omhyggeligt Identifikationssymbol for producent

R
EN143:2000/A1:2006
EN14387:2004+A1:2008

Mærket med bogstav R henviser til test EN 143:2000/A1:2006 der viser at partikelfiltret eller kombinationsfiltret kan genbruges efter kontakt med 
opløsningsmidler. EN 14387:2004 (med ændring A1:2008) og EN 143:2000/A1:2006 er referencestandarder med deres offenligørelsesår.

NR Engangsbrug: Betyder at udstyret skal kasserets efter hvert arbejdspas.
LOT/BATCH/     Nummer på produktions LOT
CE 0426 CE-mærkning, der angiver overholdelse af de væsentlige krav i bilag II til PPE-forordningen 2016/425. Nummer 0426 identificerer 

det bemyndigede organ Italcert S.r.l., Viale Sarca 336, 20126 Milano (Italien) med ansvar for kontrollen i henhold til PPE-forordning 
2016/425 Modul C2

PARTIKEL, GAS OG 
KOMBINATIONSFILTRE 
FOR PORTWEST HALV 
OG HELMASKER.

OPBEVARING
Disse filtre skal opbevares i deres 
oprindelige emballage på et tørt 
sted væk fra varmekilder ved 
en temperatur på mellem -10 
° C og 50 ° C og med en relativ 
luftfugtighed <80%.

MÆRKNING
Denne information er skrevet på 
filtrets label

DK

Kode Type Fæste Anvendelse Kompatibelt Halvmaske Kompatibelt Helmaske

P902 A2 Bajonet Par P420/P430 P500/P510

P921 ABEK1 Bajonet Par P420/P430 P500/P510

P941 P3R Bajonet Par P420/P430 P500/P510

P952 A2P3R Bajonet Par P420/P430 P500/P510

P971 ABEK1P3 Bajonet Par P420/P430 P500/P510

P906 A2 Standard gevind 148-1 Enkeltvis / P516

P926 ABEK2 Standard gevind 148-1 Enkeltvis / P516

P946 P3R Standard gevind 148-1 Enkeltvis / P516

P976 ABEK2P3R Standard gevind 148-1 Enkeltvis / P516

P956 A2P3 Standard gevind 148-1 Enkeltvis / P516

BRUGER INFORMATION     FILTRE FOR HEL OG HALVMASKER

PRODUCENT

Portwest Limited, Westport, Co Mayo, Ireland

Navn og adresse på det bemyndigede organ, der har udstedt EF-certifikat:

Italcert S.r.l., Viale Sarca, 336-20126  Milano, Italy 

(Notified Body n° 0426)
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EN 143:2000
EN 14387:2004

P 18  

70USP




