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KÄYTTÖOHJE KÄYTTÖÖN JA HUOLTOA VARTENFI Osien merkintä
Kaikki osat joiden suojauskyky alenee ikääntyessä on selvästi merkitty. Erityisesti 
taulukossa on listattu osat ja niiden värikoodit ja/tai valmistusvuosi EN136:1998 
prospect A.1. App.A.

Osat Merkinnät Huomio

Uloshengitysverkko 
Bajonetin liitin 
Kasvotiiviste Hihnat 
Visiiri 
Sisämaski 
Kiristysnauha

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

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

1)= osaan on merkitty valmistusvuosi 
2)= osaan on merkitty osan nimi/koodi 
3)= osaan on merkitty osan nimi ja 
valmistusvuosi
Alla oleva merkki näyttää valmistusajan 
(vuosi / kk) 

3 Varoitukset ja käyttörajoitukset

P500 ja P510 kokomaskissa on kaksi vierekkäistä suodatinaukkoa ja siksi 
ainoastaan Portwest suodattimia tulee käyttää.
P516 kokomaskia käytetään EN148-1 suodattimen kanssa
Kokomaskit eivät toimita happea. Sitä voidaan käyttää vain kun happipitoisuus 
on yli 17% tai alle 23%. Kansalliset määräykset voivat ohjeistaa muuta.
Suojainta ei saa käyttää suljetussa tilassa esim tunnelissa koska ilmassa voi olla 
happivajausta tai ilma voi sisältää esim hiilidioksidia.
Ei saa käyttää yli 23% happipitoisessa tilassa palovaaran takia.
Ei saa käyttää ilmastossa, jossa on tuntemattomia hajuttomia tai mauttomia 
aineksia tai suojaamaan kemikaaleja vastaan, jotka kuumenevat tai reagoivat 
kemikaalien kanssa.
Maskit on suunniteltu toimimaan yhdessä useimpien pääsuojainten kanssa 
samoin kuin suoja-asujen kanssa. Yhdessä esim kuulosuojainten,kypärän ja 
suojahaalarin kanssa. Maskin tiiviys on aina tarkastettava.
Maskia ei saa käyttää kun ilmaston pitoisuuksia ei tunneta. Jos on epäilystä on 
käytettävä happilaitteita.
Jos suojain naarmuuntuu tai vahingoittuu on alueelta poistuttava heti ja 
tarkastettava maskin tiiviys. Samoin jos hengitys vaikeutuu tai väsymistä ja 
huimaamista ilmenee. Jos hajua tai makua tuntuu on alueelta poistuttava heti.
Kaasu ja hiukkassuodattimia tulee käyttää valmistajan ohjeiden mukaan.
Suojainta ei saa korjailla tai muunnella.
Kun suojainta käytetään räjähdysherkässä ympäristössä noudata ohjeita.
EN136 test ei edellytä kemikaalien läpäisytestiä.
Vain asianmukaisesti koulutettu henkilöstö saa käyttä suojainta. 
Parta pulisongit ja silmälasit vaikuttavat suojaukseen ja voivat päästää kaasuja 
sisään ja ulos. Tällaisessa tilanteessa koko vastuu käytöstä on käyttäjällä.

Käyttöohje
4.1. Tarkista ennen käyttöä Ennen käyttöä on maski tarkastettava ja 
varmistettava toimintakunto.

TARKASTUS
1) Käyttöönotettaessa suorita ulkoinen tarkastus ja ettei maski ole 
vahingoittunut. Tarkista myös tiivisteen kunto ja muut materiaalit ja niiden 
eheys.
2) Tarkasta hengitysventtiili ja sen muoto, kolhut ja kuluneisuus. Venttiilien tulla 
olla puhtaat ja alkuperäisen muotoiset.
3) Tarkasta puhtaus ja eheys
4) Tarkasta hihnojen kunto ja joustavuus.

4.2. Sovitus
Käyttöönottotarkastuksen jälkeen käyttöönotto tehdään seuraavasti:
1) Venytä nauhoja mahdollisimman paljon ja laita nauhat pään taakse samalla 
aseta leuka kasvotiivisteen reunaan samalla pitäen pitäen alahihnat kädessä. 
Paina maski kasvoille tiiviisti,tarkista ettei hiuksia jää väliin.
2) Kiristä sivunauhat seuraavaksi ylähihnat ja lopuksi alahihnat. Ei saa kiristää 
liikaa.
3) Alipaine kohdistuu poskiin kun suljet kämmenellä venttiilin ja hengität sisään. 
Maski tiivistyy kasvoja vasten ja pysyy kunnes hengität ulos.
4) Ulospäin hengittäessä tiiviys tarkentuu kun peität venttiilin ja hengität 
ulospäin kevyesti. Jos maski pullistuu lievästi ulospäin on kiinnitys onnistunut.
Nämä kokeet tulee tehdä, että varmistutaan tiiviys. Mikäli kiinnitys ei 
onnistunut aloita alusta ja toista kunnes tiiviys on varmistettu. Sama ohje 
koskee kangashihnoja (saatavana erikoistilauksesta) Mikäli tiiviys ei onnistu 
ei työtä saa aloittaa.

Kokoonpano
Valitse suodatin vaara-aineen mukaan, tarkista viimeinen käyttöpäivä, kiinnitä 
suodattimet kunnolla. Oikea käyttö varmistettava ja valittava oikeanlaiset 
suodattimet ja oikea luokka. Kun maski ja suodattimet sekä kiinnitys on 
varmistettu voi mennä työalueelle. Kun alkaa tuntua hajua tai makua tai 
hengitys vaikeutuu on alueelta poistuttava ja vaihdettava suodattimet. 

Puhdistus ja varastointi 
Seuraa tarkasti visiiriin tarttuvia aineita. Jos puhdistustarvetta on on se aina 
tehtävä puhtaalla alueella. Ei saa käyttää hankaavia pyyhkeitä tai liuottimia.
1) Kun poistat maskin pese puhtaalla vedellä ja poista liat. Lopuksi tee 
lopullinen puhdistus saippualla ja lämpimällä vedellä. Jos tarvitaan desinfiointia 
käytä ammoniakkipohjaista puhdistusainetta. 2) Kuivaa maski puhtaalla 
pyyhkeellä. 3) Kun suojain on kuivunut kuivaa ja puhdista visiiri puhtaalla 
puuvillapyyhkeellä. 
Tarkasta maski säännöllisesti ja mikäli vikoja on havaittavissa ei maskia saa 
käyttää.
 
6. Varastointi Suosittelemme uusien suojainten pitämistä omassa laatikossaan 
kunnes käyttöönotto alkaa. Varastointi -10 ja 50C välisessä lämpötilassa ja 
suhteellinen kosteus korkeintaan 80%. Kun Portwest suojainta huolletaan ja 
käytetään ohjeen mukaan on käyttöikä ainakin 10 vuotta.
Piirros
Katso tämän ohjeen takasivu

Vastaavuustodistus osoite: www.portwest.com/declarations

Kokomaskeja on käytettävä näiden ohjeiden mukaan. Huono huolto, 
asiaton käyttö ja väärät varaosat tekevät maskista vaarallisen hengelle, 
valmistaja ei vastaa ohjeiden vastaisesta käytöstä. Hengityssuojaimia saa 
käyttää vain ammattilaiset, joilla on asianmukainen koulutus käyttöön. 
Ennen käyttöä on varmistettava esimieheltä soveltuvuus ja käytön 
rajoitukset.

Varoitus: Mikäli tämä ohje katoaa ottakaa yhteys allaolevaan osoitteeseen 
ja antakaa tunnus 99USP.

Katso tuotteessa olevat merkinnät standardien vastaavuudesta. 
Ainostaan standardit, jotka löytyvät tuotelappujen kuvakkeista sekä myös 
käyttöohjeista ovat soveltuvia ko. tuotteelle. Kaikki nämä tuotteet täyttävät 
asetuksen EU 2016/425 vaatimukset. 

Yleistä

KUVAUS

Malli Luokka Käytetyt 
suodattimet

Kasvotiivistemateriaali

P500 2 Erityisbajonetti Kumi

P510 2 Erityisbajonetti Silikoni

P516 3 Luokitus EN 148-1 Kumi

Portwest kokomaskit on luokitettu EN136:1998 luokka 2 (P500,P501) ja 
luokka 3 (P516) ja rakenne on:
 
1. ulkoinen kasvotiiviste

2. Laaja panoraamavisiiri valettu runkoon

3. Etuosa tukee hengitysventtiileja

4. Kaksi vaakasuodatinta erityisbajonetilla (P500,P501) tai yksi 
keskussuodatin kiinnitys EN148-1 liitin P516.

5. Maskissa on kaksi sisäistä ilmakanavaa parantamassa ilmankiertoa ja 
vähentämässä sumuuntumista ja hiilidioksidin kertymistä.

6. 6-pistekiinnikkeet valettu synteettisestä kumista ja mukana 
pikaliittimet.

Portwest-maski sopii useimmille kasvonmuodoille ilman painumia tai 
hiertymiä.

1.2.Piirros ja osaluettelo
Katso suurennettu piirros takasivulla

1.3. Käyttötavat
Suodattimen oikea käyttö,tutustu ohjeeseen. Kokomaskia käytetään 
siojaamaan silmiä ja hengitystä. Erityinen käyttötarkitus on suojata 
myrkyllisiltä ja vaarallisilta aineilta. Portwest kokomaski suojaa kaasuilta ja 
hiukkasilta tai yhdistelmältä. Ennen käyttöä tutustu ohjeeseen.

1.4. Suodattimella varustetun maskin valinta 
Valittaessa tämän tyypin suojainta on otettava huomioon: NPF korkein 
hyväksyttävä vuoto sisään EN luokituksen mukaan 100/% korkein 
hyväksytty. APF korkein odotettavissa oleva suojaustaso kun suojain 
on oikein asetettu kasvoille .TLV kyllästyskynnys ilmoitettuna ppm 
(miljoonasosaa) altistuttaessa vaarallisille aineille. Kun APV arvo kerrotaan 
TLV arvolla saadaan pitoisuus,joka määrää suojaimen käyttötarpeesta. 
Tästä on myös säädetty EN529 luokituksessa.

Suojavälineen tyyppi NPF APF Huomio

I FIN D S UK
Kokomaski 
hiukkassuodattimella P1 5 4 5 5 5 5

Ei suositella koska 
voimakas paine lisää 
vuotoa sisälle. Ei sovi 
nesteaerosoleille,ka
rsinogeeneille,radio
aktiivisille aineille ja 
biokemikaaleille.

Kokomaski 
hiukkassuodattimella P2

16 15 15 15 15 15 Ei suojaa 
radioaktiivisuudelta ja 
biokemikaaleilta.

Kokomaski 
hiukkassuodattimella P2

1000 400 500 400 500 40

Kokomaski 
kaasusuodattimella

2000 400 500 400 500 20 Kaasusuodattimet 
A,B,E,K,AX,SX,HgP3,NOP3 
eri tarkoituksiin lisätiedot 
PORTWEST suodattimen 
käyttöohjeessa.

Suojain 
thdistelmäsuodattimella

Kynnysarvot on annettu kaasuille mutta alin arvo aina 
määrittelee vaatimustason.

* kaasusuodatinta käytettäessä ei saa ylittää seuraavia arvoja: luokka 1 <0.1% vol 
luokka 2 <0.5% vol luokka 3 <1% vol EN 14387:2004 luokitus
 
Hyväksynnät ja merkinnät 
Portwestin kokomaskit ovat henkilösuojaimia, jotka täyttävät III-luokan asetuksen 
EU 2016/425  viimeisimmän muutosten mukaiset vaatimukset. Maskit on sertifioitu 
(EN 136:1998) joko luokkaan 2 (mallit P500 ja P510) tai luokkaan 3 (malli P516) 

2.1. Merkintä
Esimerkki merkinnästä EN136:1998

missä; P516 osoittaa maskin mallinumeron; EN 136:1998  viittaa Eurooppalaiseen 
standardiin; CI.2 taas sen mihin luokkaan EN 136 standardissa tuote sijoittuu; 
CE- merkki osoittaa, että tuote vastaa EU asetuksen 2016/425 2-liitteen mukaisia 
turvallisuusvaatimuksia ja on yhdenmukainen EN 136:198 standardin kanssa. 
Numero 0426 viittaa laitokseen; Italcert S.r.l., Viale Sarca, 336-20126 Milano, 
Italia.  joka valvoo, että tuotteet täyttävät henkilösuojaimien asetuksen 2016/425 
2-liitteen mukaiset vaatimukset. 
( ) Merkintä ilmoittaa valmistajan ja se on merkitty sisämaskiin.

APF TAULUKKO

i

99
U

SP

EN 136

0426

P30 P3199USP

P500/P510
FULL FACE MASK
EN 136 CLASS 2

P516
FULL FACE MASK
EN 136 CLASS 3




