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HASZNÁLATI UTASÍTÁS

POR ELLENI MASZK - FÉL-MASZK POR ELLENEI SZŰRÉSRE

A megfelelő szabványokra vonatkozó részletes információkat a termék címkéjén találja. Kizárólag
a terméken és az alábbi használati információkban egyaránt szereplő szabványok és ikonok
alkalmazhatók. Ezen termékek megfelelnek az EU 2016/425 rendelet követelményeinek és az
EN149:2001+A1:2009-es szabványnak.

Ez a maszk a szűrési hatékonyság és a maximális átengedési
ráta szerint van kiértékelve.
A maszk kiválasztását a szennyeződés típusának,
koncentrációjának (cf; biztonsági lap) és a belföldi szabályozás
által előírt Megadott Védelmi mutató (FPA) függvényében kell
elvégezni. További információval az EN529 szabvány szolgál
(ajánlások a választáshoz, a használathoz, a karbantartáshoz).
Három felszerelés osztály létezik : FFP1 / FFP2 / FFP3 (lásd a
dobozon és a maszkon lévő jelet).
FFP1 : A specifikus toxicitás nélküli szilárd és cseppfolyós
részecskék elleni maszk. A szűrőréteg szűrőképessége : 80%.
Teljes beszivárgás < 22%. Megadott Védelmi mutató (FPA) : 4.
Felhasználási példák : Kő / törmelék / cellulóz kezelése.
FFP2 : Közepes toxicitású szilárd és cseppfolyós részecskék
elleni maszk. A szűrőréteg szűrőképessége : 94%. Teljes
beszivárgás < 8%. Megadott Védelmi mutató (FPA) : 10.
Felhasználási példák : Lágy fák csiszolásához, összetett
anyagok, rozsda, gitt, gipsz, műanyag / kivágások,
leköszörülés, fémlyukasztás.
FFP3 : Magas toxicitású szilárd és cseppfolyós részecskék elleni
maszk. A szűrőréteg szűrőképessége : 99%. Teljes beszivárgás
<2%. Megadott
Védelmi mutató (FPA) : 20. Felhasználási példák : Kemény fák
csiszolásához (bükk, tölgy) / a fák réz, króm vagy arzén alapú
kezelése, / csiszolás, festés / cement csiszolás.
HASZNÁLATI UTASÍTÁS:
1. Tartsuk a maszkot előformáltan kezünkben, a csattal felfele
és lógó szíjakkal.
2. Helyezzük a maszkot az áll alá, fedjük le a szájat és az orrt.
3. Fogjuk meg a felső gumicsíkot és helyezzük a fej mögé,
fogjuk meg az alsó gumicsíkot és helyezzük a tarkó alá.
4. Nyomjuk le az orrvédőt köröskörül, hogy egy jó szigetelést
nyerjünk.
5. Ellenőrizzük a szigetelést azáltal, hogy erőteljesen
kilélegezünk és ellenőrizzük, hogy a maszk karimája mellett
semmiféle légáramlás nincs. Újraállítani és újraellenőrizni.
A maszk egy munkanapnál hosszabb ideig nem használható.
Ez a maszk csak egyszer használandó (semmi karbantartás).
Kizárólag felhasználás előtt szedjük ki csomagjából a maszkot.
Csak akkor használható, ha a szennyeződés koncentrációja
nem jelent közvetlen veszélyt az életre vagy az egészségre,
és kizárólag az egészségi és biztonsági szempontokból
alkalmazandó helyi szabályozásnak megfelelően. Bármilyen
felhasználás előtt, ellenőrizzük azt, hogy érintetlensége,

szavatossági ideje (a
doboza alján) és védő osztálya (FFP1 / FFP2 / FFP3) megfelel a
használati módnak (anyag és koncentráció).
HASZNÁLATI KORLÁTOZÁSOK:
Ne használjuk felhasználási területén kívül ahogyan ez a
jelenlegi oldalakon meg van szabva. Az érzékeny személyek
bőrén allergiát válthat ki. Ebben az esetben hagyjuk el a
veszélyes területet, vegyük le a maszkot és keressünk fel
egy orvost.
FIGYELMEZTETÉS:
A felhasználónak megfelelő képzésben kell részesülnie a maszk
viselése esetében és tudomást kell szereznie a felhasználási
utasításról használat előtt.
A maszkot jól levegőztetett helyeken használjuk ahonnan
nem hiányzik az oxigén (> 19.5%) és ami nem tartalmaz
robbanékony anyagokat.
A maszk elvárt protekció szintjének eléréséhez, ezt helyes
pozícióba kell helyezni. He használjuk, ha az arcon található
szőrzet (szakáll, haj) megakadályozza a maszk szigetelését és
megfigyelhető egy beszivárgás.
Hagyjuk el azonnal a helységet, ha a légzés nehézzé válik és/
vagy rosszullétet vagy szédülést érzünk.
Ne módosítsuk meg egyáltalán a maszkot, dobjuk el, ha
meghibásodott.
A maszk NEM NYÚJT VÉDELMET használójának a gázok, gőzök
és a spray változatú festő oldószerektől
Ezen felhasználási utasítások be nem tartása ártalmasnak
bizonyulhat a felhasználó egészségére nézve, és életét
kockáztathatja.
TÁROLÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI UTASÍTÁSOK:
Ha nem használja, szállítsa az eredeti csomagolásban
Száraz helyen raktározni távol a nedvességtől és világosságtól,
az eredeti csomagolásában (-10°C/+50°C - HR<80%). A
tárolási időszak ilyen körülmények korlátozódik 5 év.
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