
GAMINTOJAS
Portwest Ltd,  Westport, Co Mayo, Ireland  Reg. No.: 21284

Įstaigos, išduodančios EC sertifikatą pavadinimas ir adresas:
Italcert S.r.l., Viale Sarca, 336-20126  Milano, Italy (Notified Body n° 0426)

PORTWEST PILNO VEIDO KAUKĖS NAUDOJIMOSI IR PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOSLT 2.2 Žymėjimo komponentai
Visi komponentai dėl nusidėvėjimo įtakojantys apsaugą yra pažymėti ir lengvai 
identifikuojami. Sekančioje lentelėje yra išvardinti komponentai pa-žymėti 
atitinkamu kodu ir/ar pagaminimo metais, kaip rekomenduoja standartas EN 
136.1998 ( A.1, App. A).

Komponentai Žymėjimai Pastabos

Iškvėpimo membrana  
Speciali kaukės filtro jungtis  
Veido tvirtinimas  
Dirželiai  
Skydelis  
Vidinė kaukė 
Juostelė su užsegimu

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

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

1) = ant komponento pažymėta tik 
pagaminimo data  
2) = ant komponento pažymėta tik jo 
pavadinimas arba kodas 
3) = ant komponento pažymėtas gamintojo 
pavadinimas ir pagaminimo data
Žemiau esantis simbolis nurodo metus ir/ar 
pagaminimo mėnesį

3- Įspėjimai ir naudojimo apribojimai
P500 ir P510 pilno veido kaukės turi dvi šonines specialias kaukės jungtis 
filtrui laikyti ir jos turi būti naudojamos tik su PORTWEST filtrais, turinčiais 
jungtis su kauke.
P516 pilno veido kaukės turi būti naudojamos su filtro EN148 -1 jungtimi.
Šios pilno veido kaukės neteikia deguonies. Jos su filtrais gali būti naudojamos 
ten, kur deguonies tūrio koncentracija yra > 17% or <23% ( gali skirtis pagal 
šalių reikalavimus).
Filtravimo įranga negali būti naudojama apribotose erdvėse (pvz. cisternose, 
tuneliuose) dėl deguonies trūkumo (O2<17%) ar deguonį keičiančias dujas,pvz. 
anglies dioksidą.
Nenaudokite respiratorių su filtrais ten, kur atmosferoje yra daug deguonies 
(>23%) dėl galimo gaisro ar sprogimo.
Nenaudokite kvėpavimo apsaugos respiratorių esant atmosferos užterštumui 
nežinomais teršalais ar pavojingais gyvybei teršalais ar jei užteršta chemikalais 
generuojančiais karštį sąlytyje su filtro chemikalais.
Šios kaukės yra sukurtos tinkamumui su daugeliu galvos apsaugos priemonių 
(šalmais, ausinėmis, ir panašiai)ir apsaugine apranga (kombinezonais). Kai pilno 
veido kaukė yra naudojama laikinai,pavyzdžiui, su šalmu galvos apsaugai ar 
ausinėmis klausos apsaugai, yra būtina tvirtai ir užtikrintai pritvirtinti kaukę.
Šios kaukės neturi būti naudojamos kai aplinka ar užterštumas yra nežinomos 
kilmes. Abejojant, reiktų naudoti izoliuojančius respiratorius, veikiančius 
nepriklauosomai nuo atmosferos.
Palikite savo darbo vietą nedelsiant, patikrinkite respiratoriaus intregralumą 
ir pakeiskite jo dalis jei: a) dalys yra pažeistos b) darosi sunku kvėpuoti c) 
atsiranda svaigimas ar panašūs reiškiniai d)jaučiate ar užuodžiate teršalų kvapą 
ar atsiranda suerzinimas.
Naudojant dujų ar dalelyčių filtrus, naudokitės nuorodomis esančiomis 
gamintojo instrukcijose.
Niekada netaisykite respiratoriaus.
Kai kvėpavimo apsauga reikalinga naudotis sprogiose atmosferose, vadovaukitės 
nurodytomis instrukcijomis.
Standartas EN 136 nereikalauja cheminių medžiagų skvarbos testo. Esant labai 
agresyviems teršalams, nėra garantijų dėl skvarbos.
Tik apmokyto ir profesionalaus personalo naudojimui 
Barzdos, akinių rėmeliai gali trukdyti kaukės sandarumui ir praleisti orą. 
Naudotojas bus atsakingas už žalą,patirtą neteisingai naudojantis kauke.

4 – NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS
4.1 Patikrinimas prieš naudojant 
Kiekvieną kartą prieš naudojantis kauke, būtina ją patikrinti ir 
pažiūrėti ar veikia.

PATIKRINIMO PROCEDŪRA
1) patikrinkite išėmę iš dėžės; apžiūrėkite, kad nebūtų pažeidimų, įplyšimų ar 
nešvaros; patikrinkite sandarumą su veidu ir pažiūrėkite ar nėra deformacijų ar 
neatitikimo, sukietėjimų.
2) Patikrinkite, kad iškvėpimo ir įkvėpimo vožtuvai nėra deformuoti, sulūžę ar 
įtrūkę. Vožtuvai turi būti švarūs ir lengvai judėti.
3) Patikrinkite skydelį ir jo švarumą;
4) Įsitikinkite, kad tvirtinantys dirželiai yra elastingi ir pilnai išsitempia.
4.2 Matavimasis ir dydžių pasirinkimas
Patikrinimas prieš naudojant sekančiai:
1) Ištempkite kaukės galvos tvirtinimo dirželius tiek kiek galima; dirželius 
tvirtinkite kaklo nugarinėje dalyje, smakrą įstatykite į jam skirtą vietą, rankomis 
laikydami du apatinius dirželius. Užsidėkite kaukę ir prisiderinkite ją prie veido. 
Stebėkite, kad sandarinant į kaukę nepatektų plaukai.
2) Pataisykite šoninius dirželius, tada viršutinius ir tada apatinius. Smarkiai 
netempkite dirželių.
3) Neigiamo spaudimo tinkamumo patikrinimas, uždenkite filtro laikiklius delnu 
ir giliai įkvėpkite. Kaukė sugrius veido link ir taip laikysis tol, kol jūs įkvepiate.
4) Teigiamo spaudimo tinkamumo patikrinimas uždenkite delnu iškvėpimo 
vožtuvą ir iškvėpkite. Jei kaukė švelniai išsikiša, tai reiškia kad parinktas 
tinkamas dydis.
Būtina atlikti šiuos patikrinimus, kad įsitikinti, jog kaukė užsideda sandariai. Jei 
nesandaru, įtempkite dirželius ar pataisykite kaukę, kad labiau atitiktų veidą. 
Tada dar kartą patikrinkite. Jei tinkamai neužsidėjote, į užterštą zoną neikite.
4.3 Surinkimas
Filtrus parinkite pagal užterštumo tipą ir galiojimo laiką ir prisukite juos prie 
dviejų šoninių jungčių, taip kad kaukes apačioje esantis sandarinimas su 
kaukės skylutėmis gerai sukibtų. Norėdami teisingai panaudoti filtrus, žiūrėkite 
atitinkamus naudotojo informacijos lapus pridėtus prie esamų filtrų. Būkte 
atidūs parinkdami tinkamą filtrų tipą ir klasę. Patikrinę kaukės sandarumą ir 
filtro tinkamumą, galite eiti į užterštą zoną. Dujų filtrus reikia keisti vos pajutus 
dujų kvapą ar esant suerzinimui. Dalelyčių filtrus reikia keisti kai tik apsunksta 
kvėpavimas. 

5 – VALYMAS IR LAIKYMAS
5.1 – Valymas ir dezinfekavimas 
Pasirūpinkite saugiai nuimti bet kokius teršalus esančius ant kaukės. 
Nenaudokite gramdiklių ar brūžinančių priemonių skydelio valymui, taip pat 
tirpiklių. Valydami ir dezinfekuodami kaukę turite:
1) Nuėmę kaukę ir užterštą filtrą, po tekančiu vandeniu nuplaukite teršalus; tada 
toliau plaukite pamerkdami į karštą vandenį (temperatūra ne daugiau 40°C) 
su neutraliu muilu. Jei reikia dezinfekuoti, naudokite įprastą dezinfekuojančią 
priemonę amoniako pagrindu.  
2) Nuvalykite kaukę švelnia šluoste ar leiskite jai išdžiūti pačiai.  
3) Išdžiuvus, nuvalykite skydelį su švaria medvilnine šluoste. 
Apžiūrėkite kaukę taip kaip nurodyta aukščiau kartą per mėnesį. Jei kaukė 
pažeista, jos nenaudokite.
 
6. Laikymas 
Patartina naujas kaukes laikyti jų originalioje pakuotėje gerai vėdinamoje 
patalpoje, toliau nuo saulės, karščio ir teršalų. Laikyti reiktų temperatūrose nuo 
-10 °C iki + 50 °C su santykinu oro drėgnumu < 80%. PORTWEST pilno veido 
kaukes galima laikyti sandelyje iki 10 metų, jei laikomasi nurodytų sąlygų.

7. Išplėstinis brėžinys
Žiūrėkite paskutinį naudotojo informacijos lapą.

Atsisiųskite atitikimo deklaraciją adresu www.portwest.com/declarations

Potwest pilno veido kaukės turi būti naudojamos ir prižiūrimos laikantis sekančių 
naudojimosi instrukcijų ir nustatytų apribojimų. Neteisingai naudojantis, 
naudojant netinkamas atsargines dalis ar blogai prižiūrint, atsiranda pavojaus 
rizika sveikatai ir saugumui,o gamintojo garantijos prarandamos. Turi būti 
akcentuojama, kad asmeninė apsauginė kvėpavimo įranga turi būti naudojama 
tik specialiai tam apmokytų darbuotojų. Atsakingas asmuo turi žinoti prietaiso 
naudojimo apribojimus ir šalies reikalavimus.

Dėmesio! 
Jei pamesite informacinį naudojimosi lapą ir jei pageidausite naujos kopijos, 
kreipkitės žemiau nurodytu adresu ir paminėkite šį kodą: 99USP

Informacijos dėl produkto atitikimo standartams ieškokite ant etiketės ar 
žymėjimo. Tinka  tik tie standartai, kurie yra pažymėti ant etikėtės ir ant 
žymėjimo ženklo. Naudotojo informacija yra nurodyta žemiau. VIsi šie produktai 
atitinka EU 2016/425 reikalavimus.

1 – BENDRA

APRAŠYMAS

Modelis Klasė Naudojami filtrai Veido 
sandarinimo 
medžiaga

P500 2 Specialios Bayonet pilno 
veido kaukės

Guma

P510 2 Specialios Bayonet pilno 
veido kaukės

Silikonas

P516 3 Standartas EN 148-1 Guma

PORTWEST Pilno veido kaukės yra testuojamos pagal standartą EN 136:1998 kaip 
klasė 2 (P500, P510) ir klasė 3 (P516). Jos susideda iš: 
1. Išorinio veido sandarintojo
2. Labai plataus panoraminio polikarbonatinio skydelio
3. Frontalinio komponento kuris yra atrama iškvėpimo vožtuvui su laikikliu
4. Dviejų šoninių filtro laikiklių su specialia kaukės jungtimi (P500, P510) arba 
vienu centriniu filtro laikikliu su EN 148-1 jungtimi (P516)
5. Vidinės kaukės iš silikono su dviem oro cirkuliavimo vožtuvais apsaugančiais 
skydelį nuo aprasojimo ir perteklinio anglies dioksido iškvėpiamame ore.
6. Šeši sintetinės gumos dirželiai su patogiomis sagtimis.

PORTWEST pilno veido kaukės sukurtos suteikti puikų sandarumą ir apsaugoti 
nuo nemalonaus slėgio veidui.

1.2 Brėžiniai ir komponentų sąrašas
Žiūrėkite išplėstinį kaukės komponentų brėžinį paskutiniame lape.

1.3 Pritaikymas
Norint teisingai naudotis filtru, susipažinkite su atitinkama instrukcija. Šios 
serijos pilno veido kaukės gali būti naudojamos ten, kur reikia akių ir kvėpavimo 
takų apsaugos. Ypač rekomenduojama jas naudoti dirbant su toksinėmis ar 
pavojingomis medžiagomis. PORTWEST pilno veido kaukės gali būti naudojamos 
su dujų, dalelyčių ir kombinuotais filtrais, turinčiais specialią jungtį su kauke. 
Teisingam dujų filtro pasirinkimui skaitykite pridėtą informacijos lapelį.

1.4 Kvėpavimo apsaugos su filtru pasirinkimas 
Norint išsirinkti šio tipo asmeninę apsaugos priemonę būtina atsižvelgti į šiuos 
indikatorius: NPF (nominalus apsaugos faktorius) tai rodiklis nuo didžiausio 
vidinio pratekėjimo procento leistino pagal atitinkamą Europos standartą (NPF 
= 100/ % didžiausias leistinas vidinis pratekėjimas. APF (apsaugos faktorius) yra 
kvėpavimo apsaugos lygis, kuris yra pasiekiamas teisingai užsidėjus respiratorių 
(atskirų šalių gali skirtis). TLV (koncentracijos lygio riba) 
yra išreiškiama dalelytėmis viename milijone. APF padauginta iš medžiagos TLV 
rodo užterštumo koncentraciją darbinėje aplinkoje dėvint specialų prietaisą. 
Filtravimo priemonių atranka ir jų naudojimas, APF ir NPF aprašymas yra Europos 
standarte EN 529 ir taip pat nurodytas skirtingų šalių reikalavimuose.

APF APIBENDRINANTI LENTELĖ

Apsaugos 
prietaiso tipas

NPF APF Pastaba
I FIN D S UK

Pilno veido 
kaukė su 
dalelyčių 
filtru P1

5 4 5 5 5 5
*Nepatariama, nes 
didelė skvarba per filtrą 
padidina bendrą vidinį 
pratekėjimą.

Pilno veido 
kaukė su 
dalelyčių 
filtru P2

16 15 15 15 15 15 Netinka skystiems 
aerozoliams, 
karcinogeninėms 
ir radioaktyvioms 
medžiagoms, 
mikroorganizmams 
ir biocheminėms 
medžiagoms.

Pilno veido 
kaukė su 
dalelyčių 
filtru P2

1000 400 500 400 500 40

Pilno veido 
kaukė su dujų 
filtru *

2000 400 500 400 500 20 Dujų filtrai A, B, E, K, AX, 
SX, HgP3, NOP3 skirti 
įvairiems pritaikymams. 
Detalesnę informaciją 
žiūrėkite PORTWEST 
filtrų naudotojo 
informacijos lape.

Prietaisas su 
kombinuotu 
filtru

Koncentracijos riba dujų ir dalelyčių filtrams yra nurodyta atskirai. 
Visais atvejais galioja žemiausios vertės.

* naudojant dujų filtrus neviršyti sekančių koncentracijų: klasė 1 < 0,1 % turinio, 
klasė 2 < 0,5 % turinio, klasė 3 < 1% turinio (standartas EN 14387:2004)
 
2 – PATVIRTINIMAS IR ŽYMĖJIMAI 
Portwest pilno veido kaukės priklauso asmeninių apsauginių priemonių III 
kategorijai ir atitinka EU 2016/425 reikalavimus ir jų modifikacijas. Kaukės 
buvo sertifikuotos atitinkamai pagal harmonizuotą EN136:1998 standartą ir 
atitinka reikalavimus numatytus 2 klasei (P500 ir P510 modeliai) ir trečią klasę 
(P516 modelis).

2.1 Žymėjimas

Žymėjimo pavyzdys pagal standartą EN 136:1998

kur: P516 nurodo kaukės modelį; EN 136:1998 nurodo Europos standartą; Cl.2 
nurodo klasę pagal EN 136 standartą, kuriam priskiriamas produktas; 
CE žymėjimas nurodo atitikimą standarto EU 2016/425 Moduliui 2, pagal 
sveikatos ir saugumo reikalavimus, taip pat atitikimą standartui EN 136:1998. 
0426 nurodo sertifikuojančią įstaigą Italcert S.r.l., Viale Sarca, 336-20126 Milano, 
Italy kuri yra atsakinga už asmeninių apsauginių priemonių atitikimą standartui 
2016/425, Moduliui 2.
Žymėjimas ( )  nurodo kad gamintojas yra pažymėtas ant 
vidinės kaukės.
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