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VEJLEDNING FOR BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE AF PORTWEST HELMASKERDK 2.2 Mærkning komponenter
Alle komponenter, der kan påvirke sikkerheden i form af alder er markeret for at 
være lette at identificere. I nedenstående tabel er angivet de komponenter, der 
er markeret med deres kode og / eller med produktionsår, når foreslået af EN 
136.1998 standard (Prospect A.1, App. A).

Komponenter Mærkninger

Udåndingsventil 
Tilslutning til særlig bajonet filter 
Ansigtstætning 
Hovedbånd 
Visir 
Indvendig maske 
Fastspænding band

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

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

1) = på komponenten er markeret kun 
produktionsår 
2) = på komponenten er markeret kun navnet 
/ koden for komponent 
3) = på komponenten er markeret navn og 
fremstillingsdato
Symbolet nedenfor angiver år og / eller måned 
for produktion

3 - ADVARSEL OG BEGRÆNSNINGER FOR BRUG
P500 og P510 helmasker er udstyret med to lateral bajonet filterholdere 
og derfor skal de udelukkende anvendes med filtre af PORTWEST serie med 
bajonet fatning.
P516 helmasker er udstyret til at blive brugt med et filter med EN 148-1 filter.
Disse helmasker er PPE, der ikke leverer ilt. De kan anvendes sammen med filtre 
kun i områder, hvor oxygenkoncentrationen er> 17% eller <23% i volumen. 
(Denne grænse kan variere afhængigt af nationale regler).
Filtreringsenheden må ikke anvendes i begrænsede rum (for eksempel cisterner, 
tunneler) på grund af iltmangel (O2 <17%) eller tilstedeværelse af tunge 
gasser (fx kuldioxid).
Brug ikke åndedrætsværn i iltberigede atmosfærer (> 23%), på grund af den 
sandsynlige risiko for brand eller eksplosion.
Må ikke anvendes til åndedrætsværn mod atmosfæriske forureninger, som har 
dårlige advarselsegenskaber eller er ukendte eller umiddelbart farlige for liv og 
helbred eller mod kemikalier, der genererer høje reaktioner med kemiske filtre.
Disse masker er designet til at være kompatibel med de fleste almindelige 
hovedværn (hjelme, høreværn, etc.) og med beskyttende tøj (overtræksdragt); 
når helmaske bruges samtidigt, for eksempel med sikkerhedshjelme eller 
høreværn, er det nødvendigt at kontrollere at åndedrætsværnet sidder godt 
og tæt til ansigtet.
Disse masker må ikke anvendes, hvis miljøet og forurening er ukendte. I 
tvivlstilfælde skal isolerende åndedrætsværn, der fungerer uafhængigt fra 
atmosfæren anvendes.
Forlad arbejdsområde straks, kontrollere integriteten af åndedrætsværn og 
udskiftning af dele, hvis: a) dele blive beskadiget b) vejrtrækningen bliver 
vanskelig c) svimmelhed eller anden lidelse opstår d) du smager, lugter 
forureninger eller irritation opstår.
Til brug sammen med gas- og partikelfiltre. Følg anvisninger og begrænsninger 
for anvendelsen, der er angivet i den pågældende producents anvisninger.
Denne enhed må aldrig modificeres eller ændres.
Når åndedrætsværn bruges i eksplosive atmosfærer, skal du følge 
instruktionerne for sådanne områder.
Referencestandarden EN 136 kræver ingen kemisk gennemtrængning 
test. I miljø med aggressive kemikalier er det ikke tilladt at bruge dette 
åndedrætsværn.
Kun til brug af uddannet og kvalificeret personale. 
Skæg, lange bakkenbarter eller brillestænger kan være årsag til utæthed af 
åndedrætsværnet. Bruger er selv ansvarlig for eventuelle skader, der kunne 
være forårsaget af dette 
forkerte brug.

4 - BRUGSANVISNING
4.1 Kontrol før brug 
 
Før hvert brug af masken, er det nødvendigt at foretage en kontrol at 
alle funktioner er velfungerende.

KONTROL PROCEDURE:
1) Kontroller, når du tager masken fra kassen; omhyggeligt, at der ikke er synlige 
skader og slidtage tegn; kontrollere ansigtstætningen er smidig og intakt.
2) Kontroller at udåndingsventilen og inhaleringsventil har ikke deformationer, 
brud eller skader. Ventiler skal rengøres, må ikke være deforme og frit kan 
bevæge sig;
3) Kontroller visirets tilstand og renlighed;
4) Sikre hovedbåndets tilstand, elasticitet og stropperne er trukket helt ud.
4.2 Ifør og kontrol af fit
Efter kontrollen før brug, ifør masken efter denne procedure:
1) Stræk stropperne på hovedbøjlen så meget som muligt; sæt remmene bag 
nakken og sætte hagen ind i ansigtet tætning, hold de to nederste remme åbnet 
med hænderne. Træk masken over hovedet og justere den på ansigtet. Sørg for, 
at håret ikke bliver fanget mellem tætningskant og pande;
2) Juster sideremme, derefter de øverste remme og endelig de lave. Spænd ikke 
remme for meget;
3) Undertryks kontrol iført masken, Hold håndflader foran filterholdere og 
tag en dyb indånding. Masken skal kollapse i mod ansigtet og forbliver så så 
længe du indånder;
4) Overtrykstest, placere håndfladen over udåndingsventil og udånder forsigtigt. 
Hvis masken buler lidt ud, betyder det, at der er god og tæt pasform.
Disse tests er nødvendige for at sikre, at ansigtstætning er monteret korrekt. Hvis 
det ikke er, stram remme eller justere masken på ansigtet. Gentag derefter test 
indtil pasformen er perfekt. Hvis der anvendes tekstil remme (valgfrit mulighed, 
kan bestilles), er proceduren den samme. Gå ikke ind i det forurenede område 
medmindre åndedrætsværn er korrect iført og er tæt.
4.3 Montering
Vælg filtrene efter typen af forurening. Kontrollere udløbsdatoen og skru begge 
filter til fatninger, sikrer, at pakning på bunden af bajonet huller giver god 
kontakt. For en korrekt brug af filtre: se 
brugervejledning vedlagt filtre og benyt to ens filtre af samme type og klasse. 
Nu, efter tæthedsprøve og filter check, kan du gå ind det forurenede område. 
Bemærkning om åndedrætsværn brug: gasfiltre skal udskiftes, når brugeren 
begynder at fornemme lugt, smag eller irritation. Partikelfiltre skal udskiftes 
senest, når vejrtrækningsmodstand bliver høj 

5 - RENGØRING OG OPBEVARING
5.1 - Rengøring og desinfektion 
Vær særlig opmærksom på eventuelle forureninger deponeret på masken. Alle 
rengøringsmidler bør finde sted i sikre områder. Brug ikke slibende stoffer til at 
rengøre visiret, undgå at benytte opløsningsmidler. Brug udelukkende denne 
procedure når du rengøre og desinficere maskerne:
1) Efter at have fjernet masken og den forurenede filter, rent under rindende 
vand for at fjerne de fleste af de forurenende stoffer, derefter rense mere 
fuldstændigt ved at placere i varmt vand (temperatur ikke øverste til 40 ° C) med 
en neutral sæbe Hvis desinfektion er påkrævet. Brug en opløsning af en fælles 
desinfektionsmiddel baseret på kvaternære ammoniumforbindelser 
2) Tør masken med en blød, ren klud eller gøre det tørre naturligt. 
3) Når tør, rengøre visiret med en ren vat. 
Undersøg masken i overensstemmelse med ovennævnte fremgangsmåde og 
følg den samme procedure for månedlig inspektion. Hvis masken synes defekt, 
skal du ikke bruge den.
 
6. Storage 
It is advisable to keep new facepieces in their original packing in a ventilated 
stock room, away from sun, heat and contaminants. 
Storage have to be carried between -10 °C and + 50 °C with a relative humidity 
< 80%. PORTWEST full face masks if unused and properly stored can be used 
within 10 (ten) years.

7. Stregtegning
Se sidste side i denne indlægsseddel

Download overensstemmelseserklæring @ www.portwest.com/declarations

PORTWEST helmasker skal anvendes og vedligeholdes i overensstemmelse med 
følgende anvisninger for så vidt angår brug, begrænsninger og vedligeholdelse. 
Forkert brug, brug af uegnede dele eller dårlig vedligeholdelse er farligt for 
sundhed og sikkerhed og medfører bortfald af ansvar og garanti for producent. 
Det skal understreges, at personlige værnemidler til åndedrætsværn altid 
skal anvendes af specialuddannede folk, overvåges af en person helt klar over 
grænserne for anvendelse af disse enheder, og af de love, der er gældende i 
det aktuelle land.

Advarsel. Hvis du mister denne indlægsseddel, eller hvis du har brug for 
yderligere eksemplarer, skal du kontakte nedenstående adresse, og henvis 
kodenummer: 99 USP

Se produktets etiket / mærkning for detaljerede oplysninger om de tilsvarende 
standarder. Kun standarder og ikoner, der vises på både produktet og 
brugeroplysningerne nedenfor, gælder. Alle disse produkter overholder kravene 
i forordning (EU 2016/425).

1 - General

BESKRIVELSE

Model Klasse Filtre anvendes Maske materiale

P500 2 Speciel bayonet Gummi

P510 2 Speciel bayonet Sillicone

P516 3 Standard EN 148-1 Gummi

PORTWEST helmasker testes i overensstemmelse med standard EN 136: 1998 
klasse 2 (P500, P510) og klasse 3 (P516), og de er sammensat af: 
1. Ekstern ansigtstætning
2. Ekstra bredt panorama visir støbt i polycarbonat
3. Front del, der er en støtte til udåndingsventil med holder.
4. To filterholdere med særlig bajonet tilslutning (P500, P510) eller en central 
filterholder med EN 148-1 tilslutning (P516)
5. Indvendig maske for at reducere rumfang støbt i silikone forsynet med to 
luftcirkulation ventiler, der forhindrer dug på visir og mod dannelsen af et 
uforholdsmæssigt kuldioxid niveau i udåndingsluften
6. Hoveddel med seks remme, støbt i syntetisk gummi med hurtig justerings 
spænder.

PORTWEST helmasker er designet til at opnå en perfekt tætning uden unødige 
pres på de fleste ansigtsformer.

1.2 Tegning og komponent liste
Se stregtegning af maske komponenter på sidste side.

1.3 Anvendelse
For korrekt brug filter, se den relevante brugsanvisning. Helmasker i denne 
serie kan bruges i miljø, der kræver beskyttelse for både øjne og åndedræt. De 
anbefales særligt til giftige og / eller farlige stoffer. PORTWEST helmasken kan 
anvendes med gas, partikel og kombineret filtre med bajonet fatning. For korrekt 
brug og valg af gasfiltre se den medfølgende brugsanvisning.

1.4 Udvælgelse af åndedrætsværn med filter 
For at vælge denne form for personlige beskyttelsesudstyr er det nødvendigt at 
overveje følgende indikatorer: NPF (nominel beskyttelsesfaktor) er den værdi fra 
den maksimale procentdel af den samlede indadgående lækage tilladt af den 
relevante europæiske standard (NPF= 100 /% maksimale samlede indadgående 
lækage indlagt). APF (tildelt beskyttelsesfaktor) er det niveau af åndedrætsværn, 
der realistisk kan forventes opnået ved korrekt monteret åndedtrætsværn (det 
er forskellig for hver stat). TLV (grænseværdier) er en koncentration tærskel - 
generelt udtrykt i dele per million, ppm - for sikkerheden for de mennesker, 
der udsættes for farlige stoffer. Den APF ganget med TLV af stoffet giver 
koncentrationen af   forurenende stoffer, som en operatør kan væreudsat iført 
en bestemt enhed. Ved udvælgelse og vedligeholdelse af filtrerings enheder, 
og for definition og anvendelse af APF og NPF henviser også til den europæiske 
standard EN 529 og de relevante nationale bestemmelser.

APF SAMMENFATTENDE TABEL

Type af 
personligt 
værnemiddel

NPF APF Bemærk
I FIN D S UK

Helmaske med 
partikelfilter P1 5 4 5 5 5 5

Ikke tilrådeligt, den 
høje penetration 
gennem filteret 
øger Total indvendig 
lækage. Ikke egnet til 
flydende aerosoler, 
kræftfremkaldende 
og radioaktive stof, 
mikroorganismer og 
biokemiske stoffer.

Helmaske med 
partikelfilter P2

16 15 15 15 15 15 Ikke egnet til beskyttelse 
mod radioaktive stoffer 
mikroorganismer og 
aktive biokemiske 
stoffer.

Helmaske med 
partikelfilter P2

1000 400 500 400 500 40

Helmaske med 
gasfilter

2000 400 500 400 500 20 Gas filtre A, B, E, 
K, AX, SX, HgP3, 
NOP3 til forskellige 
applikationer. For 
yderligere information 
se PORTWEST filtres 
brugervejledning.

Enhed med 
kombinerede 
filtre

De angivne multipla af tærskelværdien for gas- eller partikelfilter 
gives hver for sig, men i alle tilfælde den laveste værdi gælder

* Ved brug af gasfiltre overskrid ikke følgende koncentrationer:. Klasse 1 <0,1% i 
vol, klasse 2 <0,5% i vol, klasse 3 <1% i vol.. (EN 14387: 2004 Standard).
 
2 - GODKENDELSER OG MÆRKNINGER 
PORTWEST-ansigtsmasker er personlige værnemidler, der falder ind under 
kategori III med hensyn til forordning (EU 2016/425) og efterfølgende 
ændringer. Maskerne er certificeret i overensstemmelse med den harmoniserede 
standard EN 136: 1998 og opfylder kravene i klasse 2 (P500 og P510 modeller) 
eller klasse 3 (P516 model).

2.1 Mærker
Eksempel på mærkning i henhold til EN 136: 1998 standard

Hvor:   P516 angiver maskens model EN 136: 1998 angiver den reference 
europæiske standard Cl.2 angiver klassen i henhold til EN 136 Standard, som 
enheden tilhører; 
CE er mærket, der angiver overensstemmelse med sundheds- og 
sikkerhedskravene i regulativ EU 2016/425 modul 2 og overensstemmelsen med 
EN 136: 1998-standarden. 0426 indikerer, at Italcert S.r.l., Viale Sarca, 336-20126 
Milano, Italien, er det bemyndigede organ med ansvar for kontrollen i henhold 
til PPE-forordning 2016/425 Modul C2
Mærkningen ( )  angiver fabrikanten og det er markeret på 
den indvendige maske.
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