
Šī maska ir klasificēta saskaņā ar tās filtrēšanas jaudu un 
maksimālo kopējo hermētiskumu. 
Maska ir jāizvēlas atkarībā no piesārņojuma veida, tā 
koncentrācijas (skatīt materiālu datu drošības lapas) un 
aizsardzības faktoru (FPA), kas piešķirts pēc valsts likumiem. 
Lai iegūtu vairāk informācijas, skatīt standartu EN529 
(rekomendācijas atlases, izmantošanu, apkopi un uzturēšanu). 
Ir trīs iekārtas klases: FFP1 / FFP2 / FFP3 (skat marķējumu uz 
kastes un masku).
FFP1: Aizsargmaska pret cietu un šķidru daļiņu bez specifiska 
toksiskuma. Filtra efektivitāte filtrēšanas vidē: 80%. Kopā 
iekšējā noplūde <22%. Piešķirtie aizsardzības faktori (FPA): 4. 
Piemēroti lietojot: akmens apstrādē/laukakmeņu/ celulozes. 
FFP2: Aizsargmaska pret cietu un šķidru daļiņu ar vidēju 
toksicitāti. Filtra efektivitāte filtrēšanas vidē: 94%. 
Kopējā iekšējā noplūde <8%. Piešķirtie aizsardzības 
faktori(FPA): 10. Piemēroti lietojot: tīrot no mīkstas koksnes, 
kompozītmateriāliem, rūsas, mastikas, ģipša, plastmasas / 
griešana, atskarpju noņemšana, slīpēšana un urbšanas metālā.
FFP3: Aizsargmaska pret cietu un šķidru daļiņu ar augstu 
toksiskumu. Filtra efektivitāte filtrēšanas vidē: 99%. Kopējā 
iekšējā noplūde <2%. Piešķirtie aizsardzības faktori (FPA): 20. 
Piemēroti lietojot: Slīpējot cietu koku(dižskābardis, ozols) / 
koksnes apstrādei, izmantojot vara, hroma vai arsēnu saturošu 
produktu / ietekmi noņemšanā krāsas / kaisot cementu.

Lietošanas instrukcija:
1. Turiet gatavu masku uz sejas pusi, virzienā uz augšu un 
siksnām karājoties uz leju.
2. Novietojiet masku zem zoda, aptverot muti un degunu.
3. Vilkt augšējo elastīgo siksniņu ap jūsu galvas aizmuguri, 
nostiprināt zemākas elastīgo siksniņu un novietot to ap 
skausta.
4. Nostipriniet deguna joslu ap degunu, lai tā nosegtu 
to pilnībā.
5. Pārbaudiet, vai blīve elpošanai darbojas un nodrošiniet, 
ka nekāda gaisa noplūdes nav ap masku. Ja nepieciešams, 
noregulējiet un pārbaudiet vēlreiz.
Šo masku nedrīkst lietot ilgāk par vienu maiņu. Šī maska ir 
jāizmanto tikai vienreiz (bez uzturēšanas) . Izņemt masku no 
iepakojuma tieši pirms jūs gatavojaties izmantot. izmantot 
tikai tad, kad koncentrācija piesārņojumam nerada tūlītēju 

risku dzīvībai vai veselībai, un tikai saskaņā ar vietējiem 
piemērojamiem veselības un drošības standartiem. Pirms lietot 
masku, pārbaudiet, vai tā ir nebojāta, ka tās derīguma termiņš 
vēl nav sasniegts (skat. lodziņu), un ka aizsardzības klase (FFP1 
/ FFP2 / FFP3) ir piemērota, lai izmantotu produktu.

Lietošanas limits
Neizmantojiet, izņemot jomas, kas definētas iepriekš minētajā 
lietošanas instrukcijā. Saskaroties ar ādu, var izraisīt alerģiskas 
reakcijas cilvēkiem ar jutīgu ādu. Tādā gadījumā atstāt darba 
vietu, noņemiet masku un meklēt medicīnisko palīdzību.

BRĪDINĀJUMS:
Lietotājam ir jābūt atbilstoša apmācība valkāt maskas un ir 
jāizlasa instrukcijas, pirms to izmanto.
Lietot masku labi vēdināmās telpās, kur netrūkst 
skābeklis (> 19.5%), un, ja nav sprādzienbīstama atmosfēra.
Maska jānovieto pareizi, lai sniegtu paredzamo aizsardzības 
līmenis. Nelietojiet, ja uz sejas ir mati (bārda, vaigubārda), jo tā 
novērš maskai pilnīgu aizsardzību, un ir iespējama noplūde.
Atstājiet zonu nekavējoties, ja Jums rodas elpošanas problēmas 
un / vai reibonis vai ģībonis.
Neveiciet nekādas izmaiņas maskai, un izmetiet to, ja ir kāds 
bojājums tai.
Šī putekļu maska neaizsargā lietotāju pret gāzi vai tvaikiem un 
šķīdinātājiem no izsmidzinātāja.
Neievērojot šos norādījumus lietošanai var būt negatīva 
ietekme uz veselību lietotājam un pakļaujot viņu nopietniem 
vai pat dzīvībai bīstamiem riskiem.

UZGLABĀŠANAS UN TRANSPORTA INSTRUKCIJA:  
Ja to nelieto, pārvadājiet oriģinālajā iepakojumā
Uzglabāt vēsā, sausā vietā prom no aukstuma un gaismas 
to oriģinālajā iepakojumā (-10 ° C / + 50 ° C - HR <80%). 
Glabāšanas laiks, šajos apstākļos, ir ierobežots līdz 5 gadiem.
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RAŽOTĀJS
Portwest , Westport, Co Mayo,  Īrija

NOSAUKUMS UN ADRESE PILNVAROTAI IESTĀDEI, KAS IZDOD EC 
SERTIFIKĀTU:

INFORMĀCIJA LIETOTĀJAM

LV INFORMĀCIJA LIETOTĀJAM

PUTEKĻU MASKA - DAĻIŅU FILTRA PUSMASKA
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) prasībāmun atbilst standartam EN149: 2001 + A1:. 2009

Lejupielādējiet atbilstības deklarāciju @ www.portwest.com/declarations

CERTIFIED PRODUCT : 
AUSTRALIAN & NZ STANDARD      BMP: 672774

MODELS:  P100-P101-P200-P201-P220

INSPEC INTERNATIONAL LTD - NOTIFIED BODY: 0194
56 Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester, M6 6AJ, United Kingdom
MODELS: P102-P153-P203-P223-P271-P273- P304-P305 -P351-P371
BSI Group The Netherlands B.V. - Notified Body number : 2797
Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam Netherlands
MODELS: P100-P101-P108-P200-P201-P209-P220-P250-P251-P291-P301-P303-P309-P391
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