
BENDRA INFORMACIJA
Filtravimo priemonė susidedanti iš veido dalies (pilna kaukė ar puskaukė) sujungta su 
kvėpavimą apsaugančiais filtrais. Ji gali būti naudojama orui valyti, jei užteršta dujomis, 
garais, dulkėmis, dūmais kurie yra pavojingi sveikatai. Naudojimo apribojimai priklauso nuo 
filtro tipo, veido dalies tipo ir aplinkos sąlygų.  Čia pateikta informacija yra bendro pobūdžio 
ir turėtų būti papildyta vietinės šalies  reikalavimais ir įrangos informacija kaip naudoti kartu 
su filtru. Gamintojas neatsako ir neduoda garantijų jei įranga yra naudojama ne pagal paskirtį 
arba nesilaikant nurodymų. Filtravimo prietaisas priklauso Asmeninių apsaugos priemonių III 
kategorijai, atitinka  standarto EU 2016/425 reikalavimus ir turi būti naudojamas specialiai 
apmokytų darbuotojų kurie žino įstatymų reikalavimus. 

DUJŲ, DALELIŲ IR KOMBINUOTI FILTRAI - PASIRINKIMO GIDAS
Šie filtrai turi skiriamąją spalvą ir atitinkamo standarto žymą EN 14387:2004+A1:2008 (dujos 
ir kombinuoti filtrai) ir EN 143:2000/A1:2006 dalelyčių filtrai). 

Filtro 
tipas

Klasė Spalva Pritaikymo sritis

A
1, 2 o 3 rudas organinės dujos ir garai (pvz. tirpikliai) su > 65°C virimo 

temperatūra

B
1, 2 o 3 pilkas neorganines dujos ir garai (pvz. chloras, vandenilio 

sulfitas,ciano vandenilio rūgštis)

E
1, 2 o 3 geltonas rūgštinės dujos (pvz. sieros anhidridas) ir garai

K
1, 2 o 3 žalias amoniakas ir amoniako neorganiniai junginiai

AX
1 rudas organinės dujos ir garai (pvz. tirpikliai) su < 65°C virimo 

temperatūra

P 1, 2 o 3 baltas dulkės, liepsna, migla

 
Dujų filtrai (A B E K AX) apsaugo nuo pavojingų dujų ir garų, bet neapsaugo nuo dulkių ir 
aerozolių. Dalelių filtrai (P) apsaugo nuo dulkių ir aerozolių, bet neapsaugo nuo pavojingų 
dujų ir garų. Kombinuoti filtrai apsaugo nuo pavojingų dujų, garų, dulkių ir aerozolių. 
Kombinuoti filtrai yra dujų ir dalelių filtrų kombinacija, pvz. A2P3. Šie filtrai gaminami 
atitinkamai pagal skirtingas klases,kad galima būtų pasirinkti geriausią filtrą konkrečiam 
tikslui. Minimalios filtrų funkcijos nurodytos lentelėje 1 ir 2.

LENTELĖ 1 - DUJŲ FILTRO SAVYBĖS 

Dujų testas
Dujų testo 

trukmė (%)

Skvarbos 
koncentracija 

(ml/m3)

Skvarbos laikas 
(min)Tipas/Klasė

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

LENTELĖ 2 - DALELIŲ FILTRO SAVYBĖS

Klasė Didžiausia skvarba (%)
P1/P2/P3

NaCI

DOP

20/6/0.05

20/6/0.05

Norint išrinkti filtruojančius respiratorius būtina atsižvelgti į sekančius faktorius:NPF 
mažiausias apsaugos faktorius) nuo maksimalaus leistino pralaidumo pagal atitinkamus 
Europos stadartus (NPF=100% maksimalus leidžiamas pralaidumas). Priskiriamas 

apsaugos faktorius (APF) yra kvėpavimo apsauga pasiekiama teisingai užsidėjus respiratorių 
(skirtingoms šalims jis gali skirtis). TLV yra ribos limito faktorius, reiškiamas dalelytemis/
milijonais, dirbant aplinkoje, kur ore yra pavojingų medžiagų. Renkantis respiratorių/filtrą, 
turite atsižvelgti į APF, o ne NPF faktorių. APF padaugintas iš TLV parodo teršalų koncentraciją. 
Naudojant dujų filtrą, neleiskite teršalo koncentracijai viršyti: 0.1% klasei 1; 0.5% klasei 
2 ir 1% klasei 3. Tas pats galioja kombinuotiems filtrams pvz. A1B1P3 arba A1P2). Svarbu 
pasirinti atskirus filtrus dalelytėms ir dujoms ir rasti tinkamą APF. Filtrų atranką ir priežiūrą, 
APF ir NPF paaiškinimą galima rasti Europos standarte EN 529:2005 arba atitinkamai savo 
šalies taisyklėse. 
 
LENTELĖ 3 - APF SAVYBĖS SKIRTINGIEMS PRIETAISAMS

Standartas Aprašymas Filtro klasė APF Standartas Aprašymas Filtro klasė APF

EN 140 Pusės veido 
kaukė

P1 4 EN 136 Pilno veido 
kaukė

P1 4

P2 10 P2 15

P3 30 P3 400

Gas 30 Gas 400

PRITAIKYMAS, APRIBOJIMAI IR PERSPĖJIMAI 

Šie filtrai negali būti naudojami sekančiose aplinkybėse:
• kai nežinomas teršalo tipas ir koncentracija
• kai deguonies yra mažiau nei 17%, kas būdinga uždaroms patalpoms, tokioms kaip 

tuneliai, cisternos ir pan.
• kai teršalas yra anglies monoksidas ar bekvapės ir beskonės dujos
• kai tam tikros sąlygos yra pavojingos darbuotojo sveikatai ir gyvybei
• Naudojant galimoje sprogstamoje aplinkoje, atsižvelkite į reikalaujamą standartą ir 

sužeidimų darbe kodeksą.
• Filtras negali būti modifikuojamas ar taisomas
• Jei respiratorius yra pažeistas, tuoj pat išeikite iš darbo zonos, nes gali tapti sunku kvėpuoti 

ir galite apalpti.  
• Asmenys, nejautrūs kvapams, neturėtų naudotis respiratoriais.Naudojant dujų ar kombinuotą 

respiratorių dirbant su atvira ugnimi ar skystu metalu, gali būti pavojinga. 
AX filtrą galima panaudoti tik kartą ir panaudojus sunaikinti.

FILTRO NAUDOJIMAS IR PRIEŽIŪRA 

Šie filtrai turi būti naudojami kartu su Portwest pusės ar pilno veido kaukėmis. Atidžiai 
perskaitykite filtro, pusės ir pilno veido kaukių, naudojamų su filtrais, naudojimosi 
instrukcijas. Filtrai yra įpakuoti sandariame plastikiniame maišelyje. Bayonet filtrų visada yra 
du; filtrai sveriantys virš 300 g negali būti tiesiogiai prijungti prie pusės veido kaukių, o filtrai 
virš 500 g negali būtu tiesiogiai sujungti su pilno veido kauke. Pasirinkite filtrą, atkreipdami 
dėmesį į spalvą ir idenfikacijos žymę ir pasitikrinkite ar tai tikrai jums reikalingas flltro tipas. 
Patikrinkite galiojimo laiką. Patikrinkite, kad filtras ir veido kaukė nebūtų pažeisti. Atplėšus 
pakuotę, įstatykite filtrą į pilno ar pusės veido kaukės korpusą ir prisukite. Filtro naudojimo 
trukmė priklauso nuo saugojimo sąlygų, oro užterštumo, oro drėgnumo, temperatūros, 
darbuotojo nuovargio. Darbuotojas turi nedelsiant pasišalinti iš darbo vietos, pajutus 
dujų kvapą ir pasikeisti dujų filtrą, taip pat elgtis reiktų pajutus apsunkintą kvėpavimą, jei 
naudojamas dalelyčių filtras. Baigus darbą, respiratorius turi būti laikomas švarioje, sausoje 
vietoje,atsižvelginat į nurodytas laikymo sąlygas. Portwest filtrams nereikia priežiūros ir jų 
nereikia valyti. Nebenaudojami filtrai turi būti pakeisti, o seni surinkti pagal galiojančius 
vietos reikalavimus ir atsižvelgiant į medžiagas, kurias jie surinko.

Atsisiųskite atitikties deklaraciją www.portwest.com/declarations

Laikykite piktogramoje nurodytoje 
temperatūroje

Neviršykite nurodytos drėgmės patalpose

EXP. DATE mm/
yyyy

Galiojimo laikas mėn/.metai (5 metai) Filtrus naudoti tik poromis

Atidžiai perskaitykite informaciją Gamintojo identifikavimo simbolis

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

Raidės “R” žymėjimas rodo, kad po atliktų papildomų testų pagal EN 143:2000/A1:2006 įrodyta, kad dalelyčių filtras gali būt naudojamas 
aerozolinėje palinkoje ne daugiau kaip vieną pamainą. Galioja standartai EN 14387:2004 (su priedu A1:2008) ir EN 143:2000/A1:2006.

NR Vienkartinis panaudojimas. Pamainai pasibaigus, išmesti.
Partija     Partijos numeris
CE 0426 CE žymėjimas nurodo atitikimą pagrindiniams Asmeninių apsauginių priemonių reikalavimams pagal 2016/425. Skaičius 0426 nurodo 

sertifikuojančią įstaigą Italcert S.r.I., Viale Sarca 336, 20126 Milano (Italija), atsakingą už kontrolę pagal Asmeninių apsauginių priemonių 
2016/425 Modulio C2 reikalavimus.

PORTWEST 
PILNO IR PUSĖS 
VEIDO KAUKIŲ 
FILTRAI NUO 
DALELYČIŲ, DUJŲ IR 
KOMBINUOTI.

LAIKYMAS
Šie filtrai turi būti laikomi 
originalioje pakuotėje sausoje 
vietoje, toliau nuo šilumą 
generuojančių objektų 
temperatūroje –10°C and 50°C, 
drėgmės < 80%.

ŽYMĖJIMAS
Ant pakuotės yra ši informacija

LT
Kodas Tipas Jungtis Naudojimas

Tinkamumas Pusės 
veido kaukė

Tinkamumas Pilno veido kaukė

P902 A2 Bajonetė Pora P420/P430 P500/P510

P921 ABEK1 Bajonetė Pora P420/P430 P500/P510

P941 P3R Bajonetė Pora P420/P430 P500/P510

P952 A2P3R Bajonetė Pora P420/P430 P500/P510

P971 ABEK1P3 Bajonetė Pora P420/P430 P500/P510

P906 A2 Standatinė siūlų jungtis 148-1 Vienetas / P516

P926 ABEK2 Standatinė siūlų jungtis 148-1 Vienetas / P516

P946 P3R Standatinė siūlų jungtis 148-1 Vienetas / P516

P976 ABEK2P3R Standatinė siūlų jungtis 148-1 Vienetas / P516

P956 A2P3 Standatinė siūlų jungtis 148-1 Vienetas / P516

NAUDOTOJO INFORMACIJA     PUSĖS AR PILNO VEIDO KAUKĖ

GAMINTOJAS

Portwest Limited, Westport, Co Mayo, Ireland

EC sertifikatą išduodančios įmonės pavadinimas ir adresas:

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

(Notified Body n° 0426)
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0426
EN 143:2000
EN 14387:2004

P 19  

70USP




