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2.2 στοιχεία σήμανσης
Να είναι εύκολα αναγνωρίσιμα, σημειώνονται όλα τα στοιχεία που είναι σε θέση να 
επηρεάσει την ασφάλεια μέσω της γήρανσης. Ειδικότερα, στον παρακάτω πίνακα 
απαριθμούνται τα στοιχεία που επισημαίνονται με κωδικό τα ή το έτος κατασκευής, 
όταν προτείνετε από το πρότυπο EN 136.1998 (προοπτική α.1, App. (Α).

Συστατικά Σημάνσεις Σημάνσεις

Μεμβράνη εκπνοής 

- Τοποθέτηση ξιφολόγχης για το φίλτρο 

- Ο σκελετός πλήρης τοποθέτηση στο πρόσωπο 

- Οι ιμάντες κουμπώματος 

- Εξωτερικό τζάμι 

- Εσωτερικός σκελετός 

- Κουμπώματα

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

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

(1) = σχετικά με το στοιχείο έχει σημανθεί 
μόνο το έτος κατασκευής (2) = σχετικά με 
το στοιχείο έχει σημανθεί μόνο το όνομα/
Κωδικός εξαρτήματος (3) = για τη συνιστώσα 
σημειώνονται το όνομα και την ημερομηνία 
παρασκευής
Το παρακάτω σύμβολο δείχνει το έτος και / ή 
τον μήνα παραγωγής

3 – ΠΡΟΕΊΔΟΠΟΊΗΣΗ ΚΑΊ ΠΕΡΊΟΡΊΣΜΟΊ ΓΊΑ ΤΗ ΧΡΉΣΗ
P500 και P510 μάσκες ολοκλήρου προσώπου είναι εξοπλισμένα με δύο πλευρικές 
ξιφολόγχες ειδικής σύνδεσης φίλτρου, και ως εκ τούτου, πρέπει να χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά με τα φίλτρα της σειράς με την σύνδεση ειδικής ξιφολόγχης 
PORTWEST.
Μάσκες ολοκλήρου προσώπου P516 είναι εξοπλισμένες για να χρησιμοποιούνται με 
ένα φίλτρο EN148-1 φίλτρο σύνδεσης.
Αυτές τις μάσκες ολοκλήρου προσώπου είναι τα ΜΑΠ τα οποία δεν παρέχουν 
οξυγόνο. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν μαζί με φίλτρα μόνο σε περιοχές όπου η 
συγκέντρωση του οξυγόνου είναι > 17% ή < 23% σε όγκο. (Το όριο αυτό μπορεί να 
διαφέρει σύμφωνα με εθνικούς κανονισμούς).
Η συσκευή φιλτραρίσματος δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στα περιορισμένα 
διαστήματα (π.χ. δεξαμενές, σήραγγες) λόγω ανεπάρκειας οξυγόνου (O2 < 17%) ή 
την παρουσία των βαριών αερίων οξυγόνου(π.χ. διοξείδιο του άνθρακα).
Μην χρησιμοποιείτε το φιλτράρισμα αναπνευστήρα σε οξυγόνο (> 23%), λόγω του 
κινδύνου πιθανής πυρκαγιάς ή έκρηξης.
Μην χρησιμοποιείτε για αναπνευστική προστασία ενάντια σε ατμοσφαιρικούς 
ρύπους που έχουν κακή προειδοποίηση ιδιότητες ή είναι άγνωστη ή άμεσα 
επικίνδυνες για την ζωή και την υγεία ή εναντίον χημικές ουσίες που παράγουν 
υψηλή θερμότητες της αντίδρασης με χημικά φίλτρα.
Αυτές οι μάσκες έχουν σχεδιαστεί να είναι συμβατες με συνηθέστερη εξωστοματικά 
μηχανήματα (κράνη, ωτοασπίδες, κ.λπ.) και η προστατευτική ενδυμασία (coveralls). 
Όταν η μάσκα ολόκληρου προσώπου χρησιμοποιείται δημοσίως, για παράδειγμα, 
με κράνη για προστασία του κεφαλιού ή ωτοασπίδες για προστασία ακοής, είναι 
απαραίτητο να κρατήσει την προσοχή να φορούν τις αναπνευστικές συσκευές πάνω 
από το λουρί και ωστόσο θα ήταν καλύτερα πάντα να ελέγξει την στεγανότητα 
της μάσκας.
Αυτές οι μάσκες δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν το περιβάλλον και η μόλυνση 
είναι άγνωστη. Σε περίπτωση αμφιβολίας, πρέπει να χρησιμοποιούνται μονωτικά, 
αναπνευστικές συσκευές που λειτουργούν ανεξάρτητα από την ατμόσφαιρα.
Αφήστε τον χώρο εργασίας αμέσως, ελέγξτε την ακεραιότητα των αναπνευστήρων 
και αντικατάσταση εξαρτημάτων, εάν: α) τα μέρη εχουν καταστραφεί (β) η αναπνοή 
γίνεται δύσκολη γ) ζάλη ή άλλη αγωνία παρουσιάζεται δ) γεύση ή οσμή τους 
μολυσματικούς παράγοντες ή ένας ερεθισμός.
Για τη χρήση αερίων και σωματιδίων φίλτρων ακολουθήστε τις οδηγίες και τους 
περιορισμούς χρήσης για τις σχετικές οδηγίες του κατασκευαστή.
Ποτέ μην τροποποιείτε ή μεταβάλλεται αυτήν τη συσκευή.
Όταν χρησιμοποιείται ένα προστατευτικό αναπνοή σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες, 
παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες που δίνονται για αυτές τις περιοχές.
Η αναφορά πρότυπο EN 136 δεν απαιτεί οποιαδήποτε δοκιμή χημική 
διαπερατότητας. Στην παρουσία ιδιαίτερα επιθετικών χημικών ουσιών δεν υπάρχει 
εγγύηση της μη διαπερατότητας στους εν λόγω ρύπους και απαγορεύεται η χρήση.
Μόνο για χρήση από καταρτισμένο και εξειδικευμένο προσωπικό. 
Γένια, φαβορίτες μακρά ή θέαμα μίσχους μπορεί να επηρεάσει με πρόσφυση της 
μάσκας στο πρόσωπο και μπορούν να προκαλέσουν τη διαφυγή του αέρα. Μην 
το χρησιμοποιείτε σε τέτοιες περιστάσεις ή ο κομιστής θα είναι υπεύθυνος για 
οποιαδήποτε ζημία που θα μπορούσε να προκληθεί από αυτό

4 – ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ
4.1 έλεγχος πριν τη χρήση Πριν από κάθε χρήση της μάσκας, είναι 
απαραίτητο να κάνετε έναν ελέγχο, για να ελέγξετε την καλή λειτουργία.

ΔΊΑΔΊΚΑΣΊΑ ΕΛΕΓΧΟΥ:
(1) έλεγχο, όταν εσείς τραβήξτε έξω τη μάσκα από το κουτί της. Εξετάστε προσεκτικά 
τη μάσκα, ελέγξτε ότι δεν υπάρχουν ζημιές και δακρύρροια ή βρόμικα σημάδια. 
Ελέγξτε την κατάσταση της σφραγίδας προσώπου για τυχόν παραμόρφωση και να 
ελέγξετε το υλικό που δεν πρέπει να είναι άκαμπτο
(2) έλεγχος ότι η βαλβίδα εκπνοής και της εισπνοής δεν έχουν παραμορφώσεις, 
σπασίματα. Οι βαλβίδες πρέπει να είναι καθαρισμένες και όχι παραμορφωμένες
(3) έλεγχος της προσωπίδας και την καθαριότητα της
(4) έλεγχος ιμάντων σφίξης και τους ελαστικούς ιμάντες
4.2 φορέστε την μάσκα και ελέγξτε αν εφαρμόζει πλήρως το πρόσωπο
Μετά τον έλεγχο και πριν από τη χρήση της μάσκας ακολουθήστε αυτή τη 
διαδικασία:
(1) επιμηκύνεται τα λουριά της κεφαλής με την δέσμης κατά το δυνατόν 
περισσότερο. Βάλτε το αχούρι πίσω από το λαιμό και το πηγούνι να τεθεί στη 
σφραγίδα προσώπου, κρατώντας τα δύο χαμηλότερα λουριά άνοιξε με τα χέρια. 
Τραβήξτε τη μάσκα πάνω από το κεφάλι και ρυθμίστε την στο πρόσωπο. Βεβαιωθείτε 
ότι τα μαλλιά δεν παραμένουν παγιδευμένα μεταξύ σφραγίδας και το μέτωπο.
(2) Ρυθμίστε τους πλάγιους ιμάντες, μετα τους επάνω και τέλος τους από κάτω. Μην 
σφίγγετε τους ιμάντες υπερβολικά
3)Έλεγχος αρνητικής πιέσεως, όσο τοποθετείτε την μάσκα κλίστε τις βαλβίδες 
εισαγωγής αέρα με τα χέρια σας και πάρτε βαθιά ανάσα. Η μάσκα πρέπει να 
τραβηχτή στην ευθεία με το πρόσωπο και πρέπει για όσο γίνετε αυτό εσείς να 
κρατάτε την ανάσα σας.
4) Έλεγχος θετικής πιέσεως, βάλτε το χέρι σας στην βαλβίδα εξαγωγής αέρα και 
εκπνεύστε αργά. Εάν η μάσκα φουσκώνει σιγά σιγά αυτό σημαίνει ότι έχει επιτευχθεί 
το επιθυμητό αποτέλεσμα
Αυτοί οι ελέγχει είναι επιθυμητοί για να σιγουρευτούμε πως ο σκελετός της μάσκας 
έχει τοποθετηθεί σωστά πάνω στο πρόσωπο. Εάν δεν έχει τοποθετηθεί σωστά τότε 
σφίξτε τους ιμάντες η ξανατοποθετήστε την μάσκα σωστά στο πρόσωπο. Τότε πρέπει 
να ξαναγίνει ο έλεγχος μέχρι να επιτευχθεί το σωστό αποτέλεσμα. εάν δεν πετύχετε 
την τέλεια τοποθέτηση τότε μην περάσετε στον χώρο εργασίας
4.3 Συναρμολόγηση
Επιλέξτε τα φίλτρα σύμφωνα με τον τύπο του μολυσματικού παράγοντα, ελέγξτε 
την ημερομηνία λήξης και βιδώστε τα δύο στην πλευρική ειδική υποδοχή, 
διασφαλίζοντας ότι η σφραγίδα στο κατώτατο σημείο από τις τρύπες της ξιφολόγχη 
κάνει καλή επαφή. Για την σωστή χρήση των φίλτρων, δείτε τις πληροφορίες 
χρήστη και κρατήστε το με προσοχή για να χρησιμοποιήσετε δύο φίλτρα του ίδιου 
τύπου και κατηγορίας. Τώρα, μετά από έλεγχο η δοκιμή στεγανότητας του φίλτρου, 
μπορείτε να εισέλθετε στη μολυσμένη περιοχή. Σημείωση σχετικά με τη χρήση του 
αναπνευστήρα: τα φίλτρα αερίου πρέπει να αντικαθίστανται όταν ο χρήστης αρχίζει 
να αίσθηση οσμή, γεύση ή ερεθισμό. Φίλτρα σωματιδίων πρέπει να αντικαθίστανται 
το αργότερο όταν αντίσταση αναπνοής γίνεται πάρα πολύ υψηλή 

5 – ΚΑΘΑΡΊΣΜΌΣ ΚΑΊ ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗ
5.1 – Καθαρισμός και απολύμανση 
Λαμβάνει ιδιαίτερη φροντίδα των τυχόν προσμείξεων που κατατίθενται στη 
μάσκα. Όλες οι εργασίες καθαρισμού πρέπει να πραγματοποιούνται σε ασφαλείς 
περιοχές. Μην χρησιμοποιείτε λιπαντικές ουσίες για να καθαρίσετε την ζελατίνα μην 
χρησιμοποιείτε διαλύτες. Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά αυτή τη διαδικασία για να 
καθαρίσετε και να απολυμάνετε τις μάσκες:
(1) μετά την αφαίρεση της μάσκας και το μολυσμένο φίλτρο, καθαρίσετε κάτω από 
τρεχούμενο νερό για να αφαιρέσετε τα περισσότερα από τους ρύπους, στη συνέχεια 
καθαρίστε πληρέστερα τοποθετώντας το σε ζεστό νερό (θερμοκρασία όχι άνω έως 
40° C) με ένα ουδέτερο σαπούνι. Εάν απαιτείται απολύμανση, χρησιμοποιήστε ένα 
διάλυμα από ένα κοινό απολυμαντικό βάσει τεταρτοταγείς ενώσεις του αμμωνίου (2) 
να στεγνώσει η μάσκα με ένα μαλακό, καθαρό πανί ή να στεγνώσει φυσικά. (3) όταν 
στεγνώσει, καθαρίστε τη μάσκα με ένα καθαρό βαμβάκι. 
Εξετάστε τη μάσκα σύμφωνα με τις παραπάνω απαίτησής και ακολουθήστε την 
ίδια διαδικασία για την μηνιαία επιθεώρηση. Εάν εμφανίζεται ελαττωματική, δεν 
την χρησιμοποιούν. 

6.Αποθήκευση Είναι απαραίτητο η μάσκα να φυλάσσεται στην συσκευασία 
της και σε δροσερό δωμάτιο, μακριά από τον ήλιο και την μεγάλη θερμοκρασία. 
Η αποθήκευση πρέπει να γίνεται μεταξύ των -10 °C και +50 °C σε φυσιολογική 
υγρασία <80%. Οι καινούργιες (αχρησιμοποίητες) μάσκες ολόκληρου προσώπου 
Port west και καλά φυλασσόμενες όπως πρέπει μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέσα 
σε 10 (δέκα) χρόνια.

7. Εικόνες και σχέδια
Δείτε την τελευταία σελίδα του παρόντος φύλλου οδηγιών χρήστη

Λήψη δήλωσης συμμόρφωσης @ www.portwest.com/declarations

Τις μάσκες ολοκλήρου προσώπου PORTWEST πρέπει να τις χρησιμοποιείται και 
να τις συντηρείται σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες όσον αφορά τη χρήση, 
τους περιορισμούς και τη συντήρηση. Εσφαλμένη χρήση, χρήση ακατάλληλων 
ανταλλακτικών ή την κακή συντήρηση είναι επικίνδυνη για την υγεία και την 
ασφάλεια και ακυρώνει την εγγύηση ελαφρυντικό τον κατασκευαστή από 
κάθε ευθύνη. Πρέπει να τονιστεί ότι οι προσωπικές προστατευτικές συσκευές 
για αναπνευστική προστασία πρέπει πάντα να χρησιμοποιούνται από ειδικά 
εκπαιδευμένους ανθρώπους, εποπτεύεται από ένα πρόσωπο πλήρη επίγνωση των 
ορίων της εφαρμογής των εν λόγω διατάξεων και των νόμων που είναι σε ύπαρξη 
στην εν λόγω χώρα.

Προειδοποίηση 
Αν χάσετε αυτό το φύλλο οδηγιών ή αν χρειάζεστε περαιτέρω αντίγραφα, παρακαλώ 
επικοινωνήστε με την παρακάτω διεύθυνση και προσθεστε αυτό τον κωδικό 
αριθμό: 99USP

Ανατρέξτε στην ετικέτα / σημάνσεις του προϊόντος για λεπτομερείς πληροφορίες 
σχετικά με τα αντίστοιχα πρότυπα. Ισχύουν μόνο τα πρότυπα και τα εικονίδια που 
εμφανίζονται τόσο στο προϊόν όσο καaι στις πληροφορίες χρήστη παρακάτω. Όλα 
αυτά τα προϊόντα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ 2016/425).
1 – ΓΕΝΊΚΉ
ΠΕΡΊΓΡΑΦΗ

Model Κλάση Φίλτρα που 
χρησιμοποιούνται

Πρόσωπο 
σφραγίδα 
υλικού

P500 2 Ειδική ξιφολόγχη Καουτσούκ

P510 2 Ειδική ξιφολόγχη Σιλικόνη

P516 3 Πρότυπο EN 148-1 Καουτσούκ

Οι μάσκες ολοκλήρου προσώπου PORTWEST ελέγχονται σύμφωνα με το πρότυπο 
EN 136:1998 ως κλάση 2 (P500, P510) και κατηγορίας 3 (P516) και αυτοί 
αποτελούνται από: 
1. εξωτερική όψη
2. πρόσθετη ευρείας πανοραμική προσωπίδα φορμαρισμένη σε πολυανθρακικό
3. μετωπιαία συνιστώσα, η οποία είναι μια στήριξη για τη βαλβίδα εκπνοής με 
τη θήκη
4. δύο πλευρικους φίλτρο κατόχους με ξιφολόγχη ειδικής σύνδεσης (P500, P510) ή 
ένα κεντρικό φίλτρο κάτοχο με EN 148-1 σύνδεση (P516)
5. η εσωτερική μάσκα για να μειώσει το νεκρό χώρο φορμαρισμένη με σιλικόνη που 
παρέχεται με δύο βαλβίδες κυκλοφορίας αέρα,εμποδίζουν την προσωπίδα από τον 
ατμό επάνω και προς το σχηματισμό ενός επιπέδου υπερβολικού διοξειδίου του 
άνθρακα στον εκ πνεόμενο αέρα
6. επικεφαλής λουρί με έξι ιμάντες, φορμαρισμένο σε συνθετικό καουτσούκ με 
γρήγορη στερέωση και κούμπωμα
Μάσκες ολοκλήρου προσώπου PORTWEST σχεδιάζονται για να επιτευχθεί μια 
τέλεια σφράγιση με καμία κακόβουλη πιέσεις για τα περισσότερα από τα σχήματα 
προσώπου.
1.2 σχεδίαση και στοιχεία λίστας
Δείτε την εκτεταμένη κατάρτιση συστατικών στην τελευταία σελίδα.
1.3 εφαρμογές
Για ένα σωστό φίλτρο χρήσης, ανατρέξτε στο θέμα των σχετικών οδηγιών. Οι πλήρεις 
μάσκες προσώπου αυτής της σειράς μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνθήκες 
που απαιτούν προστασία για την αναπνοή και τα μάτια. Συνιστώνται ιδιαίτερα 
για τοξικές ή επικίνδυνες ουσίες. Η μάσκα ολόκληρου προσώπου PORTWEST 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί με αέριο, και φίλτρα συνδυασμού με την σύνδεση 
ειδικής ξιφολόγχης. Για σωστή χρήση και επιλογή των φίλτρων αερίου δείτε το 
περιεχόμενο οδηγιών.
1.4 επιλογή της μάσκας αναπνοής εξοπλισμένη με φίλτρο 
Για να επιλέξετε προσωπικές προστατευτικές συσκευές αυτού του είδους είναι 
αναγκαίο να εξεταστούν οι ακόλουθοι δείκτες: NPF=100/% (ονομαστική προστασία 
παράγοντα) είναι η τιμή που προήλθε από το μέγιστο ποσοστό συνολικής διαρροής 
προς το εσωτερικό που επιτρέπεται από το ισχύον ευρωπαϊκό πρότυπο (NPF= 
100% μέγιστο σύνολο διαρροής προς το εσωτερικό). APF (αποδίδεται προστασία 
παράγοντα) είναι το επίπεδο της αναπνευστικής προστασίας που μπορεί ρεαλιστικά 
να επιτευχθεί από την σωστή τοποθέτηση του αναπνευστήρα (είναι διαφορετική για 
κάθε κράτος). TLV (οριακή τιμή)είναι ένα όριο συγκέντρωσης - γενικά εκφράζεται 
σε μέρη ανά εκατομμύριο, ppm – για την ασφάλεια από τους ανθρώπους που 
εκτίθενται σε επικίνδυνες ουσίες. Το APF πολλαπλασιάζεται με το TLV της ουσίας και 
δίνει την συγκέντρωση ρύπων στην οποία ένας φορέας μπορεί να είναι εκτεθειμένος 
φορώντας μια συγκεκριμένη συσκευή. Για την επιλογή και την συντήρηση του 
φιλτραρίσματος της συσκευής και για τον καθορισμό και τη χρήση του APF και 
NPF αναφέρεται επίσης το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 529 και τους συναφείς εθνικούς 
κανονισμούς.

APF ΠΕΡΊΛΗΠΤΊΚΟΣ ΠΊΝΑΚΑΣ

Τύπος 
προστατευτικής 
διάταξης

NPF APF Σημείωση
I FIN D S UK

Μάσκα 
ολόκληρου 
προσώπου 
με φίλτρο 
σωματιδίων Ρ1

5 4 5 5 5 5
Δεν συνιστάται η υψηλή 
διείσδυση μέσα από το 
φίλτρο διότι αυξάνει 
τη συνολική διαρροή 
προς το εσωτερικό. 
Δεν είναι κατάλληλο 
για υγρά, αερολύματα, 
καρκινογόνες και 
ραδιενεργά σωματίδια, 
μικροοργανισμούς 
βιοχημικών παραγόντων.

Μάσκα 
ολόκληρου 
προσώπου 
με φίλτρο 
σωματιδίων Ρ2

16 15 15 15 15 15 Δεν είναι κατάλληλο 
για την προστασία των 
ραδιενεργών ουσιών 
των μικροοργανισμών 
και ενεργό βιοχημικών 
παραγόντων.

Μάσκα 
ολόκληρου 
προσώπου 
με φίλτρο 
σωματιδίων Ρ3

1000 400 500 400 500 40

Μάσκα 
ολόκληρου 
προσώπου με 
φίλτρα αερίου *

2000 400 500 400 500 20 Αερίου φίλτρα A, B, E, K, 
AX, SX, HgP3, NOP3 είναι 
για διάφορες εφαρμογές. 
Για περαιτέρω 
ενημέρωση δείτε τις 
πληροφορίες χρήστη.

Συσκευή με 
συνδυασμό 
φίλτρου

Η καθορισμένη πολλαπλάσια τιμή κατωφλίου για φίλτρα αερίου ή 
σωματιδίων δίνονται χωριστά, αλλά σε όλες τις περιπτώσεις ισχύει 
η χαμηλότερη τιμή

* όταν χρησιμοποιούμε φίλτρα αεριού δεν υπερβαίνουμε τις παρακάτω 
συγκεντρώσεις: κλάση 1 < 0,1% vol., κλάση 2 < 0,5% vol., κλάση 3 < 1% vol. (EN 
14387:2004 πρότυπα).
 
2 – ΕΓΚΡΊΣΕΊΣ ΚΑΊ ΣΉΜΑΝΣΗ 
Οι μάσκες πλήρους όψης PORTWEST είναι προσωπικές προστατευτικές συσκευές 
που εμπίπτουν στην κατηγορία ΙΙΙ σε σχέση με τον κανονισμό (ΕΕ 2016/425) και 
τις επακόλουθες τροποποιήσεις. Οι μάσκες έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με το 
εναρμονισμένο πρότυπο EN 136: 1998 και πληρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται 
για τα μοντέλα κατηγορίας 2 (μοντέλα P500 και P510) ή κλάσης 3 (μοντέλο P516).

2.1 Σήμανση
Παράδειγμα η σήμανση σύμφωνα με το πρότυπο EN 136:1998

όπου: P516 υποδεικνύει το μοντέλο της μάσκας. Το ΕΝ 136: 1998 υποδηλώνει το 
ευρωπαϊκό πρότυπο αναφοράς. Το CL.2 υποδεικνύει την κλάση σύμφωνα με το 
πρότυπο EN 136 Standard στο οποίο ανήκει η συσκευή. 
Το CE είναι η σήμανση που υποδεικνύει τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις Υγείας 
και Ασφάλειας του Κανονισμού EU 2016/425 Ενότητα C2 και τη συμμόρφωση με 
το πρότυπο EN 136: 1998. 0426 υποδηλώνει ότι η εταιρεία Italcert S.r.l., Viale 
Sarca, 336-20126 Milano, Ιταλία, είναι ο κοινοποιημένος οργανισμός ο οποίος είναι 
υπεύθυνος για τον έλεγχο σύμφωνα με τον κανονισμό 2016/425 για την προστασία 
των καταναλωτών,
Η σήμανση( ) υποδεικνύει ο κατασκευαστής και είναι έντονη στο 
εσωτερικο της μάσκας.

i

99
U

SP

EN 136

0426

P22 P2399USP

P500/P510
FULL FACE MASK
EN 136 CLASS 2

P516
FULL FACE MASK
EN 136 CLASS 3




