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INSTRUKTSIOONID NÄOMASKIDE KASUTAMISEKS JA HOOLDUSEKS.EE 2.2 Komponentide markeering
Kõik komponendid, mida mõjutab vananemine on markeeritud ja neid on lihtne 
tuvastada. Järgnevas tabelis loetletud komponendid on markeeritud koodi 
ja /või valmistamise kuupäevaga, nagu on pakutud EN 136.1998 standardis. 
(Prospect A.1, App. A).

Komponendid Märgistused NB

Väljahingamise membraan  
Filtri spetsiaalne tääkühendus  
Näotihend 
Turvarihmad (rakmed) 
Visiir  
Sissehingamise mask 
Klambripael

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

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

1) = komponendile on märgitud ainult 
tootmise aasta 
2) = komponendile on märgitud ainult toote 
nimi/kood 
3) = komponendile on märgitud ainult toote 
nimi ja tootmise aasta
Allpool olev sümbol tähistab toodangu aastat 
ja/või kuud.

3- HOIATUS JA PIIRANGUD KASUTAMISEL.
P500 ja P510 täismaskide filtrihoidjad on varustatud 2 erilse tääkühendusega, 
mistõttu tuleb kasutada üksnes spetsiaalseid Portwest seeria filtreid.
P516 näomaskid on varustatud ühe filtriga kasutamiseks EN148-1 ühendusega.
Need maskid on IKV, mis ei varusta Hapnikuga. Neid võib kasutada koos filtritega 
ainult sellises piirkonnas, kus hapniku konsentratsioon on > 17% või <23% 
mahust. (see piir võib erineda vastavalt siseriiklikele määrustele).
Filtreerimisseadet ei tohi kasutada kitsastes oludes (nt.tsisternides, tunnelites) 
hapnikuvaeguse tõttu (O2<17%) või raskete gaaside olemasolu (nt. 
süsinikdioksiid).
Ärge kasutage filtreerimisega respiraatoreid hapnikuga rikastatud õhkkonnas 
(>23%), kuna on tõenäoliselt tulekahju ja plahvatusoht.
Ärge kasutage hingamisteede kaitset õhkkonnas, kus vaevalt tuntavate 
omadustega, vähe tuntud või ohtlikud kemikaalid, mis reageerivad kõrgele 
kuumusele ning on elule ja tervisele ohtlikud koos keemiliste filtritega.
Need maskid on sobivad enamus peakatetega(kiivrid, kõrvaklapid jne) ja 
kaitseriietusega (kombinesoon), kui täismaski kasutatakse samaaegselt näiteks 
kiivri (peakaitseks) ja kõrvaklappidega(kuulmiskaitseks) on vajalik kandmisel 
tähelepanu pöörata maski turvarakmete pingutamisele.
Neid maske ei tohi kasutada juhul kui saaste keskkond ei ole teada või on 
tundmatu. Sel juhul tuleb kasutada isoleeritud respiraatoreid, mis toimivad 
sõltumatult atmosfäärist
Lõpetada koheselt töö ja kontrollida respiraatori terviklikust ja osade 
asendamist, kui: a) osad on kahjustatud b) hingamine on raskendatud c) 
täheldate pearinglust või muid sümptome d) tunnete saasteainete lõhna või 
maitset, mis ärritavad.
Kasutades gaasi- ja osaketefiltreid koos, tuleb järgida tootja määratud 
asjakohaseid juhendeid ja piiranguid.
Ärge muutke toodet.
Kui hingamiskaitset kasutatakse plahvatusohtlikus olukorras, palume jälgida 
selle asjakohaseid juhiseid selles valdkonnas.
Viidates standardile EN 136, mis ei nõua kemikaalide läbitungivustesti, seega 
ei taga see eriti agressiivsete saastavate kemikaalide läbitungivuse eest kaitset 
ja on keelatud kasutada.
Kasutamiseks ainult koolitatud ja kvalifitseeritud personalil. 
Habe, põskhabe või pikad vuntsid võivad mõjutada maski haakumist näole 
ja võib tekkida õhu leke. Ärge sel juhul kasutage või kasutaja vastutab 
valekasutuse eest.

4 – KASUTAMISE JUHEND
4.1 Kontrollimine enne kasutamist 
Enne igat maski kasutust on vaja teha selle kontroll peas ning 
kontrollida selle funktsioneerimine.

KONTROLLI PROTSEDUURID:
1) Kontrolli, kui võtad maski karbist välja; uurige maski tähelepanelikult, et 
sellel ei oleks kahjustuse, rebimise või mustuse märke; kontrollida näotihendi 
deformeerumist, materjali muutumist jäigaks;
2) Kontrollida, et sisse- ja väljahingamisklapp poleks deformeerunud, katki või 
lõhki. Klapid on puhtad, vabalt liikuvad ja ei ole deformeerunud.
3) Kontrollida visiiri seisund ja puhtus;
4) Veenduge pea turvarakmete olukorras ja elastsuses, kui rihmad on täielikult 
avatud.
4.2 Harjutamine ja sobivuse kontroll
Pärast maski kontrolli enne kasutamist, järgida protseduure:
1) Pikendage turvarakmeid niipalju kui võimalik; pane rakmed kaela taha ja 
pane lõug sisse hoides kahe käega alumised rihmad avatud. Tõmmake mask 
pähe ja kohandage see näo järgi sobivaks. Veenduge, et juuksed ei jääks tihendi 
ja otsaesise vahele;
2) Reguleerige külgrihmad, siis ülemised ja lõpuks alumised rihmad. Ärge 
pigutage rihmasid liiga tugevalt;
3) Alarõhu sobivust kontrollida, kandes maski, sule filtrihoidikud kätega ja hinga 
sügavalt sisse. Mask kukkub sissehingamisel näole ja jääb näole nii kauaks, 
kui hingate sisse.
4) Positiivse surve sobivuse kontroll, pane käed väljahingamisklapile ja hinga 
õrnalt. Kui mask on õrnalt kumer, siis on õige sobivus saavutatud.
Need kontrollid on vajalikud näotihendi õigeks sobivuse saavutamiseks. Kui 
see ei ole sobiv, siis pingutage rihmasid või korrigeerige maski , kui see istub 
täiuslikult. Kui kasutate tekstiilist rakmeid (vabatahtlik nõue kanalisatsioonis)
on protseduur sama. Kui te ei ole saavutanud õiget sobivust ei tohi siseneda 
saastatud alale.
4.3 Kokkupanek
Valige filtrid vastavalt saastatuse tüübile, kontrollige nende kasutuse aega ja 
keerake kaht külgmist spetsiaalset ühendusekinnitust veendudes, et tihend on 
kinnitatud korralikult alumise täägi aukudes. Filtrite korrektseks kasutamiseks 
vaadata kasutusjuhendit, filtrite sulgemine ning jälgida hoolikalt, et kasutada 
tuleb kaht sama klassi tüübi filtrit. Pärast filtri tiheduse testi ja kontrolli võib 
minna saastatud alale. Märkuseks respiraatori kasutajale: kui hakkate tundma 
gaasi lõhna, maitset või ärritust, tuleb gaasifilter välja vahetada. Osakeste filtrid 
tuleb välja vahetada, kui hingamistakistus muutub liiga suureks 

5 – PUHASTAMINE JA LADUSTAMINE
5.1 – Puhastamine ja desinfitseerimine 
Jälgige, millised ained ladestuvad maskile. Kõik puhastamis toimingud 
peavad toimuma ohutus piirkonnas. Mitte kasutada visiiri puhastamiseks 
abrasiivsete omadustega lahusteid. Kasutage ainult neid protseduure maskide 
puhastamiseks ja desinfitseerimiseks:
1) Pärast maski ja saastunud filtri eemaldamist puhastada jooksva vee all, 
eemaldab enamuse saasteainet; seejärel puhastage täielikut kuumas vees 
(temperatuuril mitte üle 40°C) naturaalse seebiga. desinfitseerimiseks, kasutage 
lahuses desinfitseeriva ainena kvaternaarseid ammoniuumühendeid. 
2) Kuivata mask kuiva, pehme ja puhta lapiga või lase loomulikult kuivada. 
3) Kui see on kuiv, puhasta visiir puhta vatiga. 
Testige ja kontrollige vastavalt eelpool toodud tabelile. Kasutage sama 
protseduuri igakuiseks kontrolliks. Kui maskil on mistahes kahjustus, tuleb enne 
kasutamist kahjustatud osad välja vahetada.
 
6. Ladustamine 
Soovitav on hoida täismask originaalpakendis, ventileeritud ruumis, eemal 
päikesest, kuumusest ja saasteainetest. Ladustada temperatuuril vahemikus -10 
°C ja + 50 °C suhteline õhuniiskus < 80%. PORTWEST-i kasutamata täismaske, 
õige ladustamise korral, saab kasutada 10 ( kümne)aasta jooksul.

7 – Detaised joonised
Vaatake kasutusjuhendi viimast infolehte

Lae alla vastavus deklaratsioon @ www.portwest.com/declarations

PORTWEST täismaskid peab kasutama ja hooldama kooskõlas järgmise 
kasutusjuhisega, kusjuures kasutus, hooldus ja piirangud on omavahel seotud. 
Vale kasutamine, mitte sobivate varuosade kasutamine või halb hooldus on 
ohtlik tervisele ja ohutusele ning tühistab garantii, mis koheselt vabastab 
tootja vastutusest. Tuleb rõhutada, et hingamisteede isikukaitsevahendit 
tohivad kasutada ainult spetsiaalse väljaõppe saanud isikud, koolitatud ja 
kogenenud isikute järelvalve all, kes on teadlikud seadustest ja piirangutest 
asjaomases riigis.

Hoiatus 
kui kaotate juhendi või vajate täiendavat eksemplari, siis võtke ühendus alloleval 
aadressil ja nimetage kood: 99USP

Üksikasjalikku teavet vastavate standardite kohta vt toote etiketilt/märgistuselt. 
Kasutatvad on ainult standardsed ikoonid, mis kuvatakse nii toote kui ka allpool 
oleval kasutusjuhendil. Kõik need tooted vastavad määruse (EL 2016/425) 
nõuetele.

1-ÜLDIST

KIRJELDUS

Mudel Klass Filtrite kasutamine Näotihendi 
materjal

P500 2 Spetsiaalne tääk Kumm

P510 2 Spetsiaalne tääk Silikoon

P516 3 Standard EN 148-1 Kumm

PORTWEST Täisnöomaskid on testitud vastavuses standard EN 136:1998 nagu 
Klass 2 (P500, P510) ja Klass 3 (P516) ja need koosnevad vastavalt: 
1. Väline näotihend
2. Eriti lai panoraam visiir vormitud polükarbonaadist
3. Eesmine osa, mis toetab väljahingamisklappi
4. Kaks külgmise filtrihoidikut erilise bajonettühendusega (P500, P510) või üks 
keskne filtrihoidja EN 148-1 ühendus (P516)
5. Sisemine mask on vooderdatud tühja ala vähendamiseks silikoonist kahe 
õhufiltri klapiga, mis hoiavad ära visiiri uduseks muutumise ja vähendavad 
süsihappegaasi taset väljahingatavas õhus
6. head rakmed kuue rihmaga, vormitud sünteetilise kummi kiirkinnituse 
pannaldega.

PORTWEST täismaskide eesmärk on saavutada täiuslik tihedus, mis ei avaldaks 
survet näo kujule.

1.2 joonised ja komponendid
Vaata maski komponentide suurendatud joonist viimasel leheküljel.
1.3 Rakendused
Õige filtri kasutamiseks vaata ka asjakohast kasutusjuhendit. Selle seeria 
täismaske saab kasutada tingimustes, mis nõuavad hingamise ja mõlema 
silma kaitset. Need on eriti soovitatavad toksiliste ja/või ohtlike ainetega. 
PORTWEST-i täismaski võib kasutada koos gaasi, osakeste ja kombineeritud 
filtreid tääkkinnitusega. Gaasifiltri õiget kasutamist ja valikut vaata kaasas 
olevalt infolehelt.
1.4 Valik hingamisekaitsega varustatud filter 
Selle isikukaitsevahendi valimiseks on vajalik arvesse võtta järgmise näitajad: 
NPF (nominaalne kaitsefaktor) on väärtus, mis tuleneb seesmise lekke 
maksimaalsest väärtusest Euroopa Standardi järgi (NPF = 100/ % sisemise lekke 
lubatud maksimaalne väärtus). APF (määratud kaitsefaktor) hingamisteede 
kaitse tase, mida saab reaalselt eeldada korraliku varustusega seadistatud 
respiraatorilt (erinev igas riigis). TLV (piirväärtus) on konsentratsiooni piirmäär 
– üldiselt väljendatakse osakest miljoni kohta, ppm – inimeste ohutuse kaitset, 
näitab kokkupuudet ohtlike ainetega õhus. APF korrutades aineTLV-ga, annab 
ettekujutuse saasteaine konsentratsioonist, millise erivahendiga operaator 
kokku puutub. Filtreerimise seadmete valimisel ja hooldusel, APF ja NPF 
määramisel kasutada ka viiteid Euroopa standardis EN 529 ja asjakohaseid 
riiklikke regulatsioone.

APF KOKKUVÕTTE TABEL

Kaitsevahendi 
tüüp

NPF APF NB!
I FIN D S UK

Täismask 
koos osakeste 
filtriga P1

5 4 5 5 5 5
Ei soovita, kõrge 
läbitungivusega, 
suureneb ka kogu 
sisemine leke. 
Ei sobi vedelate 
aerosoolide
,kantserogeensete, 
biokeemiliste ja
 radioaktiivsete
 ainete ning 
mikro-organismide 
eest kaitseks.

Täismask 
koos osakeste 
filtriga P2

16 15 15 15 15 15 Ei sobi radioaktiivsete 
ainete,aktiivsete biokeemiliste 
ainete ja mikro-organismide 
eest kaitseks.

Täismask 
koos osakeste 
filtriga P3

1000 400 500 400 500 40

Täismask koos 
gaasi filtriga*

2000 400 500 400 500 20 Gaasi filtrite A, B, E, K, AX, 
SX, HgP3, NOP3 erinevad 
rakendused. Täpsema 
informatsiooni leiate 
PORTWEST filtrite kasutaja 
lehelt.

Vahend 
kombineeritud 
filtriga

Gaasi ja osakeste filtri piirväärtuse nimetatud kordne on antud eraldi, 
kuid igal juhul madalaim väärus on kehtiv.

*kui kasutate gaasifiltreid, mis ei ületa järgmisi konsentratsioone: klass 1 < 
0,1 % mahust, klass 2 < 0,5 % mahust, klass 3 < 1% mahust (EN 14387:2004 
Standard).
 
2- KINNITUSED JA MARKEERING 
PORTWEST-i näokaitsed on isiklikud kaitseseadmed, mis kuuluvad määruse 
III kategooriasse (EU 2016/425) ja selle hilisemad muudatused. Maskid on 
sertifitseeritud vastavalt harmoniseeritud standardile EN136 1998, vastavad 
klass 2 (mudelid P500 ja P510) või klass 3 (mudel P516) sätestatud nõuetele.

2.1 Markeering
Näide märgistusest vastavalt EN 136:1998 standardiile

ˇkus: P516 näitab maski mudelit; EN 136: 1998 viitab Euroopa standardile; CL2 
tähistab klassi vastavalt standardile EN 136 standard, mille alla seade kuulub. 
CE on märge, mis näitab EL-i 2016/425 mooduli 2 tervise- ja ohutusnõuetele 
vastavust standardi EN 136: 1998 nõuetele. 0426 näitab, et Italcert S.r.l., Viale 
Sarca, 336-20126 Milano Itaalia, vastutab IKV määruse 2016/425 mooduli C2 
kontrolli eest.
Markeering näitab valmistajat ja see on märgitud maskile. ( ) 
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