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Ražotājs:
PORTWEST , WESTPORT, CO MAYO, IRELAND
Nosaukums un adrese pilnvarotai iestādei, kas izdod EK sertifikātu:
IFA, Alte Heerstrasse 111, D-53757 Sankt Augustin, Vācija

INFORMĀCIJA LIETOTĀJAM
MASKAS/FILTRI

INSTRUKCIJA ATTIECAS UZ ŠĀDU PERSONĪGO AIZSARDZĪBAS LĪDZEKLI:
Pusmaska: PORTWEST P410 (Testa metode: EN 140:1998)
Gāzes filtrs: PORTWEST P900 A1, P920 ABEK1 (Testa metode: EN 14387) Putekļu
filtrs: PORTWEST P940 P3 R, PORTWEST (Testa metode: EN 143:2000)
Plašāku informāciju par attiecīgajiem standartiem skatiet produkta marķējumā. Piemēro
tikai standartus un ikonas, kas tiek parādīti gan uz produkta, gan lietotāja instrukcijā. Visi šie
produkti atbilst regulas (ES 2016/425) prasībām.
1. Ja neievēro visus norādījumus un ierobežojumus, izmantojot šo respiratoru vai nespēju
valkāt šo respiratoru visu laiku, nelabvēlīga iedarbība var samazināt elpceļu efektivitāti un
izraisīt slimības vai nāvi.
2. Pirms lietošanas lietotājam jāveic apmācība, ko darba devējs sniedz, lai tiktu pareizi
izmantots saskaņā ar piemērojamiem drošības un veselības standartiem.
Elpošanas aizsardzības ierīces jāizvēlas atkarībā no
tipa un koncentrācijas bīstamām vielām.
3. Respiratoru var izmantot tikai tad, ja tips un koncentrācija
kaitīgām vielām ir zināmas. Gadījumā, ja ir nezināmas vielas vai koncentrācija vai mainīgi
apstākļi, elpošanas aparāti būtu
jāizmanto.
Šis respirators nepiegādā skābekli. Nelietot atmosfērā,
kas satur mazāk nekā 17% skābeklis.
5. Neventilētā konteinerī, mīnā, kanālā nedrīkst ieiet ar filtrēšanas pusmasku, jo pastāv risks par
skābekļa trūkuma vai klātbūtni smagām skābekļa gāzēm (piemēram, oglekļa dioksīdu).
6. Ja respirators ir bojāts vai elpošana kļūst apgrūtināta, atstājiet piesārņoto teritoriju, izmetiet
un aizstāt ar citu respiratoru. Arī atstāt piesārņoto vietu nekavējoties, ja rodas reibonis vai
citu briesmu gadījumā.
7. Nelabojiet vai nepārveidojiet šo respiratoru.
8. Nelietojiet ar bārdu vai citu sejas apmatojuma, kas neļauj tiešu kontaktu starp seju un
malām respiratoram.
9. Nelietojiet, ja koncentrācija piesārņojumam bīstama dzīvībai un veselībai, ir zināma, vai arī
tad, kad daļiņu koncentrācijas pārsniedz maksimālo pieļaujamo lietošanas līmeni / vai citu
līmeni, ko nosaka jūsu Valsts Darba drošības un veselības aizsardzības iestādes.
10. Gāzes filtrs neaizsargā pret daļiņām. Līdzīgi, daļiņu filtri nenodrošina aizsardzību pret
gāzi vai tvaikiem. Šaubu gadījumā, izmantojiet kombinēto filtru. Kombinēto filtru izmanto
aizsardzībai pret gāzēm un daļiņām.
11. Kombinācija gāzes filtra drošības P900 A1 & P920 ABEK1 ar daļiņu filtru Drošības P940 P3
R izpilda kombinēto filtra klasi: A1 P3 R & ABEK1 P3 R
12. Parasta filtrēšanas ierīces, neaizsargā pret konkrētām gāzēm, piemēram, CO(Oglekļa
monoksīds), CO2 (oglekļa dioksīds) un N2 (slāpeklis).
13. Ja aizsargmasku lieto sprādzienbīstamā vidē, lūdzu, izpildiet norādījumus šadai telpai.
14. Gāzes filtrus nomaina, kad lietotājs sāk sajust smaržu, garšu
vai kairinājums. Filtri izmantoti pret kaitīgo gāzi, kas neparāda kādu būtisku norādi, prasa
īpašus regulējumus - laiku izmantošanai un pareizu lietošanu. Daļiņu filtrs, kombinēti filtri &
kombinācijas filtri ir jānomaina, kad elpojot pretestība kļūst pārāk augsta.
15. Respirators jāiznīcina, ja bojāts vai noteiktais drošas valkšanas laiks pārsniegts vai gāzes /
tvaiki tiek konstatēta iekšpusē respiratora ar smaržu vai garšu.
16. Vienmēr nomainiet abus filtrus kopā, ja jūtat elpošanas diskomfortu, un jāizmanto
pusmaska tikai tad ar diviem filtriem. Materiāls maskai: TPE / PP = termoplastika elastomērs
izmēri: S = mazs, M = vidēja vai L = liels
17. EN 529 “Norādījumi par atlasi un izmantošanu respiratoriem” vai attiecīgajiem valsts tiesību
aktiem ir autoritatīva izmantošana filtru komplektam. Vācijā tie ir BGR 190 ”Noteikumi par
lietošanu respiratoriem “no Vācijas federācijas iestāžu likumiem.
18. Apzīmējumi: PORTWEST P410 piemērota filtriem PORTWEST P900 A1,P920 ABEK1, P940
P3R, P950 A1P3R, P970 ABEK1 P3R.
19. R betyder återanvändbar: Återanvändning av partikelfiltret eller det kombinerade filtret är
inte begränsat till varaktigheten för en enda arbetsskift, dvs filtren kan återanvändas utöver
varaktigheten för en enda arbetsskift.
20. NR betyder icke återanvändbart, använd det inte över ett arbetsfartyg på 8 timmar
21. Använd inte filtren i närheten av explosiva ämnen. Var uppmärksam på att när du arbetar
med öppna lågor eller flytande metalldroppar kan det också uppstå en antändning av aktivt
kol i gasen eller kombinerade filter och akuta farliga koncentrationer av giftiga ämnen
kan också uppstå.
22. Packade filter kan användas i högst sex månader
23. Använd inte filrarna mot okända koncentrationer och okända kemikalier
24. Massan av filter och masken tillsammans bör inte vara> 300 g
25.Pusmaskas un filtri tikai angofonu valstīm.
PORTWEST gāzes filtru pāris - izmanto KOPĀ ar PORTWEST pusmasku - P410
PORTWEST FILTRI
P-900 A1

RISKA VEIDI
PIEMĒRS
Cikloheksāns

P-920 ABEK1

MULTI-GĀZES FILTRI ABEK1

P-940 P3R

NON ļoti gaistoša LIQUID &
cietām daļiņām

MAKSIMĀLAIS LIETOŠANAS
SKAITS
1000 ppm vai 10 x OEL
atkarībā no tā, kas ir zemāks
1000 ppm vai 10 x OEL
atkarībā no tā, kas ir zemāks

KRĀSAS

1000 ppm vai 10 x OEL

BALTS

BRŪNS
BRŪNS, PELĒKS,
DZELTENS, ZAĻŠ

TESTS PIRMS LIETOŠANAS
Negatīvs spiediena tests:
Aizspiest abus elpošanas filtrus ar savām rokām un elpot, līdz negatīvs spiediens ir izveidots.
Turiet savu elpu uz brīdi. Negatīvam spiedienam jāsaglabājas. Ja tā nav, noregulējiet siksnas vai
izmantojiet citu izmēra masku.
Pusmaskai nedrīkst būt nepareizs izmērs, bārda vai pārkārušies mati vaigiem - rada briesmas
un saindēšanos! Pusmaska stingri jāpieguļ un elpošanas filtri jābūt aprīkotiem pirms ieiešanas
piesārņotā teritorijā.

SPIEDIENA TESTS:
Aizspiest izelpas vārstuli pusmaskai un izelpojiet stingri. Pusmaska nedrīkst atlekt no sejas. Ja
izelpotais gaiss iziet gar maskas malām, pievelciet siksnas vai izmantot citu pusimaskas izmēru.
Pusmaskai nedrīkst būt nepareizs izmērs, bārda vai pārkārušies mati vaigiem - rada briesmas
un saindēšanos! Pusmaska stingri jāpieguļ un elpošanas filtri jābūt aprīkotiem pirms ieiešanas
piesārņotā teritorijā.
Tīrīšana, dezinfekcija, žāvēšana
Tīrīšana: tūlītēja tīrīšana maskai pēc lietošanas palīdz novērst
priekšlaicīgs nodilumu. Notīriet visas detaļas ar lupatu un siltu ūdeni, kas satur universālu
tīrīšanas līdzeklis un Rūpīgi skalot zem tekoša ūdens.
Dezinfekcija: ar alkohola saturošām salvetēm un IPA šķidrumu
bez auduma ir arī efektīva forma dezinfekcijai starp lietotāju ar individuāli izdotu elastomēra
respiratoru. Žāvēšana: maksimālā temperatūra 70 ° C.
Montāža un izmēģinājumi
Vizuālā pārbaude inhalācijas vārsta diskam.
Atvērt inhalācijas ventiļa konusu un pārbaudīt to. Novietojiet disku no inhalācija vārsta. Disks
jābūt brīvi vienmērīgi uz blīvēšanas platību iekšpusē maskai.
Izelpas vārsta vizuālā pārbaude. Noņemiet sejas daļu no maskas. Turiet vārsta disku malā
un velciet to ārā. Pārbaudiet vārstu no netīrumiem un bojājumiem, un noslaukiet to, ja
nepieciešams. Spiediet pārbaudīto vārsta disku vārsta iekšpusē
Diskam jābūt vienmērīgi novietotam uz vārsta sviras un pilnīgi plakanam.
PUSMASKAS SALIKŠANA
Savilkt siksnas. Uzlieciet uz sejas masku. Ievietojiet divus jaunus
elpošanas filtrus.
Pārbaudiet pareizu darbību un noplūžu neesamību pēc montāžas un pirms lietošanas.
Ar pusmasku (kā aprakstīts sadaļā ”Tests pirms lietošanas”).
MASKU PĀRBAUDES INTERVĀLS
NEPIECIEŠAMĀS DARBĪBAS

PIRMS

TĪRĪŠANA UN DEZINFEKCIJA

PĒC

LĪDZ 6
MĒNEŠIEM.

IK PĒC 2 GADIEM IK
PĒC 4 GADIEM
X 1)

X

IZELPAS VĀRSTA DISKS

X

VIZUĀLĀ UN DARBĪBAS TESTS

X

PĀRBAUDE DARBU VEICĒJAM

X

NOPLŪDES TESTI: VIRS NORMAS UN / VAI
NEGATĪVS SPIEDIENS

X

X 2)

X

XPĀRBAUDĪT
1) HERMĒTISKS IEPAKOJUMS PUSMASKAI.
CITĀDĀK LĪDZ 6 MĒNEŠIEM.
2) ik pēc 2 gadiem pusmaskas ar hermētiski noslēgtiem iepakojumiem
PIELIETOŠANA:
1. Filtra ilgums ir atkarīgs no piesārņotājvielas koncentrācijas
Un citiem faktoriem.
2. Smaržas, garšas un kairinājuma klātbūtne liecina, ka gāzes
filtrs vairs nedarbojas
UZGLABĀŠANAS INSTRUKCIJAS:
Pusmaska līdz izmantošanai jāuzglabā noslēgtā iepakojumā, lai tā saglabātu tās īpašības.
Transportējot, šādiem iepakojumiem jābūt atbilstoši iepakotiem kartona kastītēs, lai pasargātu
no klimatiskajiem draudiem un mehāniskiem bojājumiem..

DERĪGUMA TERMIŅŠ: 60 mēneši no izgatavošanas datuma (ja uzglabā no -5 ° C - + 50 ° C un
mitrums ne vairāk kā 80%). Mēnesis un ražošanas gads uz sejas pusmaskas, kas apzīmēta ar
Lietošanas instrukcija, kas jāievēro, katru reizi, kad izmanto.
1

2

3

4

5

6

1. Novietot pie sejas aptverot muti un degunu
2. Pievienojot filtrus, abiem jābūt jābūt ar vienādu aizsardzību
3. Galvas siksnas jānovieto uz pakauša, siksniņas virs ausīm
4. Piesprādzēt gumiju aizmugurē ap kaklu
5. Velciet siksniņas kamēr pusmaska ir cieši pie sejas.
6. Uzglabāt respiratoru maisiņā, ja to neizmanto
Lejupielādējiet atbilstības deklarāciju @ www.portwest.com/declarations

