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HASZNÁLATI UTASÍTÁS
PORTWEST FÉLÁLARCOK (P420 ÉS P430).

FONTOS
LEJÁRATI IDŐ A DOBOZON FELTÜNTETVE
1- Olvassa el az alábbi útmutatót, és tartsa biztonságos helyen.
2- Ezt a félálarcot az EN 140:1998 szabványnak megfelelően gyártották.
“Ez a félálarc III kategóriájú egyéni védőeszköznek minősül, összhangban a
2016/425 EVE rendelettel.A két változat könnyen megkülönböztethető a címkén lévő
jelöléseknek megfelelően. Két modell készül, a verzió, amelynek szilikonból készül
jelölése P430, míg a gumiból készülő verzió jelölése P420.
Ez a félálarc egy gáz / por-maszk, amely speciális iker szűrőivel megtisztítja a
belélegzett levegőt a szennyeződésektől. A P2 NR szűrőt mindig párban kell használni,
gázszűrőhöz csatlakoztatva, a gázszűrő fölé egy műanyag press-fit fedél segítségével.
Így egy kombinált szűrőt kapunk (azaz A2P2).
4- A maszkot a használati utasításnak megfelelően és csak a speciális, bajonettzáras
csatlakozású szűrőbetétekkel együtt lehet használni. (lásd a megfelelő szűrő használati
utasítást). A gyártó nem vállal semmilyen felelősséget az olyan károkért, amelyek a
nem megfelelő használatból erednek.
5- Mint egy nem támogatott védőeszköz, ezt a félálarc nem szállít sűrített vagy
oxigénnel dúsított levegőt.
6- A félálarc csak akkor használható, ha az oxigén szintje a levegőben meghaladja
a 17 térfogat%-ot.
7- A félálarc csak olyan környezetben használható, ahol a jelenlévő gázok egy
bizonyos szaggal vagy ízzel rendelkeznek. A robbanásveszélyes környezetben történő
használatkor vegye figyelembe az előírt normákat, kódokat és előírásokat.
8- Ez a maszk nem használható szűk helyeken, mint például tartályok, vezetékek,
vagy a föld alatt.
9- Hagyja el a munkaterületet azonnal, ha:
• a fél álarc megsérült;
• légzés nehézkes, vagy nehéz;
• tünetek észlelhetőek mint szédülés és / vagy homályosság hatásai;
• a környezet és a szennyezés koncentrációjának mértéke ismeretlen.
10- Személyek, akik szakállt vagy bajuszt viselnek, nem használhatják az álarcot mivel
az rontja az illeszkedést.
11- Ne módosítsa az álarcot. Engedély nélküli módosítás, akár kisebb jelentőségű,
a garancia elvesztését vonja maga után, valamint felmenti a gyártót minden
felelősség alól.
12- A félálarcot csak speciálisan kiképzett dolgozók használhatják.
13- Nem használt szűrőket, zárt csomagolásban, portól, szennyeződéstől, erős fénytől,
hőforrástől védve, megfelelő páratartalom mellet tároljuk. Ne engedjük sérülni.
14- A CE-0426 - EN 140:1998 jelölés fel van tüntetve a félálarcon:
A CE jelölés jelzi, hogy a termék megfelel az alapvető biztonsági és egészségvédelmi
követelményeknek, melyek a 2016/425 számú EVE rendelet II számú kiegészítésének
és megfelel az EN 140:1998 szabványnak.
A 0426 szám azonosítja a bejelentett szervezetet Italcert Srl, Via Sarca 336, 20126
Milan (Olaszország), amely szintén elvégzi a végső ellenőrzéseket a C2 MODULE / EVE
2016/425 cikkely szerint.
A szám EN 140:1998 azonosítja az európai szabvány és a dátum kihirdetése
Európa számára. Ez a szabvány meghatározza a minimális követelményeket a
félálarcok használható légutakat védőeszköz, továbbá meghatározza a gyakorlati és
laboratóriumi vizsgálatokat kell végezni annak biztosítására, hogy az adott modell
megfelel a követelményeknek. A szimbólum a gyártás évét és hónapját jelöli.

valamint a szelep épségét. Az utóbbi legyen tiszta, és mentes
minden deformációtól vagy töréstől.
- Ellenőrizze, hogy a hám teljes.
- Ellenőrizze az összes műanyag alkatrészt.
TISZTÍTÁS
A félálarcot meg kell tisztítani minden használat után. Először
távolítsuk el a két szűrőt, fújjuk ki a port a maszkból sűrített
levegő segítségével. Puha ronggyal távolítsa el a megmaradt
szennyeződéseket. Ha szükséges, szereljük szét alkatrészeire és
öblítsük le meleg vízzel és semleges mosószerrel.
NE HASZNÁLJON OLDÓSZEREKET! A be és kilégző szelepek el kell
távolítani és nagyon óvatosan megtisztítani, beleértve a házakat
is. Öblítsük le, és hagyjuk őket megszáradni, elkerülve a közvetlen
napfényt vagy más hőforrást. Szárítsuk meg a gumi alkatrészeket 50
° C alatti hőmérsékleten. Teljes száradás után szereljük újra össze.
FERTŐTLENÍTÉS:
A félálarc legyen tiszta, mielőtt fertőtlenítésre kerül. Ha maszk
erősen szennyezett, vagy ha fel kell használni egy másik személynek,
javasoljuk, hogy egy normál fertőtlenítőszerrel tisztítsuk meg, amely
nem károsítja a műanyag vagy gumi alkatrészeket. Végül öblítsük le
és szárítsuk a fent jelzettek szerint.
HASZNÁLAT
1) Csavarja a szűrőket szorosan a készülékre;
2) Teljesen lazítsa ki a pántokat, helyezze a fejét a pántok közé és
tegye az álarcot az orrára és szájára. A másik kezével rögzítse a
hámot a fejére.
3) Állítsa be az egyes szíjak feszességét a jó illeszkedés érdekében.
4) Ellenőrizze, hogy nem szivárog a levegő: ha meggyőződött róla,
hogy a félálarc megfelelően működik, folytassa a munkát a területen.
ILLESZKEDÉS ELLENŐRZÉSE
A negatív illeszkedés nyomás ellenőrzés. A maszk viselése közben
zárja le tenyerével a szűrőtartókat és vegyen nagy levegőt. A
maszknak az arcra kell feszülnie és úgy maradni amíg lélegzik;
Pozitív nyomású illeszkedés ellenőrzés. Helyezze tenyerét a
kilégző szelep fedelére lélegezzünk lágyan. Ha a maszk finoman
kidudorodik akkor megfelelő illeszkedés kapott. Ha nem, húzza meg
a hevedereket vagy módosítsa a maszkot az arcon. Ezután ismételjük
meg az ellenőrzést, amíg az illesztés tökéletes nem lesz.
ÜZEMELTETÉSI VÉDELMI FAKTOR (APF)
Az EN 529:2005 szabvány vonatkozó “Útmutató a légzésvédő
eszközök kiválasztásához” előírásai szerint, mely a következő táblázat
szerint határozza meg a védelemi szintet:
FÉLÁLARCOK SZŰRŐBETÉTTEL APF
Félálarc P1 részecskeszűrővel 4
Félálarc P2 részecskeszűrővel 10
Félálarc P3 részecskeszűrővel 30
Félálarc gázszűrővel 1,2 vagy 3 osztály 30

Töltse le a megfelelőségi nyilatkozatot
@ www.portwest.com/declarations
15- A légzőkészülék kell tárolni környezetben hőmérséklet -10 ° C és +50 ° C és a
relatív páratartalom <80%..
HASZNÁLAT ELŐTT
A félálarcot mindig ellenőrizni kell a használat előtt. Hibás alkatrészeket ki kell cserélni
használat előtt. Különösen:
- Ellenőrizze, hogy a félálarc tiszta, és tökéletesen üzemképes. Ellenőrizze a belégző
membránt és a gumi alátéteket és a csavarmenetet.
- Vegye le a kilégzőszelep fedelét, hogy ellenőrizze tisztaságát és a szelep belsejét,
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