
ÁLTALÁNOS
A szűrő álarc ((teljes álarc, félálarc) a fejrészből és a légzésvédő szűrőkből áll. Célja, hogy 
megtisztítsa a levegőt gázok, gőzök, porok, ködök és egyéb gőzöktől, amelyekek ártalmasak 
lehetnek az egészségre. A használati korlátozások függenek a szűrőtől, az álarctól, valamint 
a környezeti feltételektől. Az alábbi információk általános jellegűek, és kiegészítendőek a 
nemzeti szabályozásokkal és a csatlakoztatott védőeszköz előírásaival. A garancia és a gyártói 
felelősség érvényét veszti nem megfelelő használat, illetve az utasítások és ezen tájékoztató 
figyelmen kívül hagyása esetén. A szűrési eszközök a PPE III kategóriába tartoznak az EVE 
rendelet EU 2016/425 meghatározása szerint és csak speciálisan képzett emberek - akik 
tisztában vannak a használati korlátozásokkal és az előírásokkal - használhatják.

GÁZSZŰRŐK, RÉSZECSKESZŰRŐK ÉS KOMBINÁLT SZŰRŐK – KIVÁLASZTÁSI 
SEGÉDLET
A szűrőket jellegzetes színe és jelölése különbözteti meg attól függően, hogy milyen 
védelmet biztosítanak, a vonatkozó szabványoknak EN 14387:2004 + A1: 2008 (gáz-és 
kombinált szűrők) és az EN 143:2000 / A1: 2006 (részecskeszűrővel) megfelelően.

Szűrő 
típus

Osztály Szín Alkalmazási területek

A
1, 2 o 3 barna szerves gázok és gőzök (pl. oldószerek), melynek 

forráspontja > 65 ° C

B
1, 2 o 3 szürke szürke szervetlen gázok és gőzök (pl. klór, hidrogén-szulfid, 

hidrogén-cianid)

E
1, 2 o 3 sárga savas gázok (pl. kén-anhidrid) és egyéb savas gázok és gőzök

K
1, 2 o 3 zöld ammónia és ammónia szervetlen származékai

AX
1 barna szerves gázok és gőzök (pl. oldószerek), melynek 

forráspontja < 65 ° C

P 1, 2 o 3 fehér por, füst és köd

 
Gáz szűrők (ABEK AX): védelmet biztosítanak a káros gázok és gőzök ellen, de por és aeroszolok 
ellen nem. Részecske szűrők (P): por és aeroszolok elleni védelmet biztosít, de nem véd 
káros gázok és gőzök ellen. Kombinált szűrő: egyszerre biztosít védelmet káros gázok, gőzök 
porok és aeroszolok ellen. A kombinált szűrők a gáz és a részecske szűrők kombinációi, azaz 
A2P3. A szűrők különböző osztályokban készülnek, lehetőséget biztosítva egy-egy konkrét 
felhasználásra legmegfelelőbb típus kiválasztására. A szűrők minimális teljesítménytszínjét 
az 1. és 2. táblázat tartalmazza.

1. TÁBLÁZAT - GÁZ SZŰRŐK TELJESÍTMÉNYE

Gáz teszt
Gáz teszt 
konc. (%)

Áttörés konc. 
(ml/m3)

Áttörési idő (perc)
Típus / 

osztály

A1/A2 C6H12 0.1/0.5 10/10 70/35 

B1/B2 Cl2 0.1/0.5 0.1/0.5 20/20 

 H2S 0.1/0.5 10/10 40/40 

 HCN 0.1/0.5 10/10 25/2Z 

E1/E2  0.1/0.5 5/5 20/20 

K1/K2  0.1/0.5 25/25 50/40 

AX  0.05 5 50 

  0.25 5 50

2. TÁBLÁZAT - RÉSZECSKESZŰRŐK TELJESÍTMÉNYE

Osztály Legnagyobb penetráció (%)
P1/P2/P3

NaCI

DOP

20/6/0.05

20/6/0.05

A légzésvédő kiválasztásakor a következő mutatókat kell figyelembe venni: NPF (névleges 
védelmi tényező) az az érték, mely a teljes alászívás maximális százalékos arányát mutatja, 
melyet a a vonatkozó európai szabvány engedélyez (NPF = 100 /%-os maximális teljes alászívás 
elismerte) . APF (hozzárendelt védelmi tényező) az a védelmi szint, mely reálisan elérhető 
a megfelelően felszerelt légzésvédő használatával (minden országban eltérő). TLV (küszöb 

határérték) egy koncentrációs küszöbérték - általában részecske per millió, ppm-ben kifejezve – 
melynek a dolgozók ki vannak téve ahol a veszélyes anyagok jelen vannak a levegőben. A 
légzőkészülék / szűrő kiválasztásakor figyelembe kell venni az APF tényezőt, és nem az NPF 
tényezőt. Az APF szorozva a TLV-vel jelzi a szennyező anyagok koncentrációját, amelynek az 
üzemeltető ki lehet kitéve. Gázszűrők használatakor ne lépje túl az alábbi szennyező anyag 
koncentrációkat : 0,1% az 1. osztályú, 0,5%-osztályú 2 és 1% a 3. Osztályba sorolt anyagoknál. 
Ugyanezt tanácsoljuk kombinált szűrők használatakor (azaz A1B1P3 vagy A1P2), szükséges 
külön kiválasztani a részecske-szűrőt, valamint a gáz-szűrőt, azonosítani a megfelelő 
kombinációt figyelembe véve az érintett APF tényezőt. A szűrőberendezések meghatározására, 
használatára, kiválasztására és karbantartására, az APF és NPF tényezők meghatározására 
az Európai Szabvány EN 529:2005, valamint a vonatkozó nemzeti előírások is hivatkoznak. 

3. TÁBLÁZAT - APF ÉRTÉKEK KÜLÖNBÖZŐ ESZKÖZÖKRE 
VONATKOZÓAN

Szabvány Megnevezés Szűrőosztály APF Szabvány Megnevezés Szűrőosztály APF

EN 140 Félálarc P1 4 EN 136 Teljes álarc P1 4

P2 10 P2 15

P3 30 P3 400

Gas 30 Gas 400

ALKALMAZÁSOK, KORLÁTOZÁSOK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK
A szűrőket nem lehet használni a következő feltételek mellett:
• Ha a szennyező anyag típusa és koncentrációja ismeretlen.
• Ha az oxigén tartalom kisebb, mint 17% (ami gyakran előfordul, zárt környezetben, mint a 

kutak, alagutak, tartályok, stb.)
• Ha a szennyező anyag a szén-monoxid vagy szagtalan és íztelen gáz.
• Ha egyéb feltételek veszélyesek a munkavállaló egészségére és életére.
• A robbanásveszélyes környezetben vegye figyelembe a vonatkozó speciális előírásokat
• A szűrőt nem lehet módosítani vagy megváltoztatni.
• Hagyja el a munkaterületet, ha a légzőkészülék megsérült, ha légzési nehézség és / vagy 

gyengeség lép fel.  
• Olyan személyek, akiknek szaglási nehézségeik vannak, nem használhatják a szűrő 

légzőkészüléket.Gáz vagy kombinált légzésvédő készülékek használata során fellépő a nyílt láng 
vagy folyékony fém cseppek komoly veszélyt jelentenek a dolgozóra. 
AX szűrőt csak egyszer lehet használni, és a munkavégzés végén ártalmatlanítani kell.

SZŰRŐ HASZNÁLATA ÉS KARBANTARTÁSA
A szűrőket Portwest fél-vagy teljes álarcokkal együtt kell használni. Olvassa el figyelmesen 
ezen használati utasítást, és a vonatkozó berendezés (félálarccal vagy teljes álarc) 
útmutatóját is, amelyhez a szűrőket csatlakoztatja. Az új szűrők lezárt műanyag zacskóba 
vannak csomagolva. A szűrőket minden esetben párban kell használni, 300 g súlyú szűrők 
közvetlenül nem csatlakoztathatóak a félálarcokhoz és a 500 g súlyú szűrők közvetlenül nem 
csatlakoztathatóak a teljes álarcokhoz. A szűrő kiválasztásakor ügyeljen a szín és azonosító 
jelölésre, és ellenőrizze, hogy a szűrő a megfelelő típusú-e a vonatkozó használathoz. 
Ellenőrizze, hogy a szűrő nem járt-e le (a lejárati idő minden szűrőt megtalálható, mely akkor 
érvényes, ha a szűrőt lezárva tartották az ajánlott tárolási feltételek mellett). A előszűrőkre (P2 
NR) nem alkalmazandóak a lejárati dátumok. Vizsgálja meg mind a szűrőt, mind az álarcot, 
hogy nem sérült-e. A használat megkezdéséhez nyissa fel a lezárt csomagot, illessze a két 
szűrőbetétet a félálarchoz vagy teljes álarchoz és rögzítse a szűrőket szorosan. Figyelem: a 
P2 előszűrőket a gázszűrőkhöz rögzítsük, helyezzük a gázszűrő fölé és rögzítésük a helyükre 
a műanyag press-fit fedelet (a kombinált szűrőket párban használjuk). Normál használati 
körülmények között, az szűrő élettartamát nem csak a szennyezőanyag koncentrációja, 
de sok más, nehezen meghatározható tényező, például a levegő páratartalma, a levegő 
hőmérséklete, a belégzett levegő mennyisége is befolyásolja. A munkavállalónak azonnal 
el kell hagynia a munkaterületet, és cserélni a szűrőt, amint elkezd gáz szagot érezni, vagy 
amikor észleli a légzési ellenállás növekedését. A műszak végén a légzőkészüléket tiszta és 
száraz helyen kell tárolni, a tájékoztatónak megfelelő tárolási feltételek betartása mellett. A 
BLS szűrők nem igényelnek karbantartást, tisztítást. Elhasznált szűrőket időben cserélni kell, 
és a nemzeti szabályozásoknek megfelelően kezelni.

Töltse le a megfelelőségi nyilatkozatokat a www.portwest.com/declarations oldalról

Tárolja a piktogramon jelzett 
hőmérséklet tartományban

Ne lépje túl a jelzett relatív páratartalmat

EXP. DATE mm/
yyyy

A lejárati idő hónap /nap (5 év) A szűrők csak párban használhatóak

Olvassa el a használati utasítást 
figyelmesen

A gyártó azonosító szimbóluma

R
EN143:2000/A1:2006
EN14387:2004+A1:2008

Az R betűvel jelölés azt mutatja, hogy az EN 143:2000 / A1: 2006 szabvány szerint a részecskeszűrő és a részecske szűrő kombinált szűrő 
újrafelhasználható aeroszol expozíció után több műszakban is. EN 14387:2004 (a módosítás A1: 2008) és az EN 143:2000 / A1: 2006 a referencia 
szabványok.

NR Egyszer használatos. Egy műszak után nem használható.
LOT./BATCH/     Gyártási szám
CE 0426 CE jelölés feltüntetésével megfelel az alapvető követelményeknek az EVE rendelet II 2016/425 szerint. A 0426 szám azonosítja a 

bejelentett szervezetet Italcert Srl, Via Sarca 336, 20126 Milan (Olaszország), amely szintén elvégzi a végső ellenőrzéseket az EVE 
rendelet C2 cikkelye szerint.

RÉSZECSKE-, GÁZ-, ÉS 
KOMBINÁLT SZŰRŐK 
A PORTWEST FÉL-, ÉS 
TELJESÁLARCOKHOZ.

TÁROLÁS
A szűrőket az eredeti 
csomagolásban száraz helyen, 
hőtől védve a következő 
hőmérséklet-tartomány -10 ° C 
és 50 ° C és relatív páratartalom 
<80% mellett kell tárolni.

JELZÉSEK
Az alábbi információk a szűrő 
címkéjén megtalálhatóak 
(kivéve a P2 előszűrő esetében 
- közvetlenül a szűrő testen és a 
csomagoláson)

HU

Kód Típus Kapcsolódás Használat Kompatibiltás Félálarc Kompatibiltás Teljes álarc

P902 A2 Bajonett PÁRBAN P420/P430 P500/P510

P921 ABEK1 Bajonett PÁRBAN P420/P430 P500/P510

P941 P3R Bajonett PÁRBAN P420/P430 P500/P510

P952 A2P3R Bajonett PÁRBAN P420/P430 P500/P510

P971 ABEK1P3 Bajonett PÁRBAN P420/P430 P500/P510

P906 A2 Normál menetes csatlakozás 148-1 DARABBAN / P516

P926 ABEK2 Normál menetes csatlakozás 148-1 DARABBAN / P516

P946 P3R Normál menetes csatlakozás 148-1 DARABBAN / P516

P976 ABEK2P3R Normál menetes csatlakozás 148-1 DARABBAN / P516

P956 A2P3 Normál menetes csatlakozás 148-1 DARABBAN / P516

HASZNÁLATI UTASÍTÁS     SZŰRŐK FÉL- ÉS TELJES ÁLARCOKHOZ

GYÁRTÓ

Portwest Limited, Westport, Co Mayo, Ireland

A minősítő intézet neve és címe, mely az EC minősítést kiállította:

Italcert S.r.l., Viale Sarca, 336-20126  Milano, Italy 

(Notified Body n° 0426)
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