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УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА И ОДРЖУВАЊЕ НА PORTWEST МАСКИ ЗА ЦЕЛО ЛИЦЕMK
2.2 Означување на деловите
Сите делови кои се способни да влијаат врз безбедноста преку стареење се 
означени за да бидат лесно препознатливи. Во следната табела се наведени 
на компоненти кои се означени со код и / или со годината на производство, 
според стандардот EN 136.1998 (Проспект А.1, App. А).

Делови Ознаки Забелешки

Мембрана за издишување 
Приклучок за посебен бајонет 
филтер 
Запечатување за лице 
Појаси 
Штитник 
Внатрешна маска 
Стеги за прицврстување

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

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

1) = на компонента е обележана само 
годината на производство 
2) = на компонента е одбележана само 
името / број на составните делови 
3) = на компонентата се означени името и 
датумот на производство
Симболот подолу покажува година и/ или 
месец на производство

3 - ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ И ОГРАНИЧУВАЊА ЗА УПОТРЕБА
P500 и P510 целосните маски за лице се опремени со две странични бајонет 
филтери посебн начин на поврзување и затоа мора да се користат исклучиво 
со филтри од серијата PORTWEST со посебна бајонет врска.
P516 целосните маски за лице се наменети да се користат со еден филтер со 
EN 148-1 поврзување.
Овие целосни маски за лице се ППЕ кои не снабдуваат со кислород. Тие може 
да се користат со филтри само во областите каде што концентрацијата на 
кислород е > 17% или <23% во волумен. (Ова ограничување може да се 
разликуваат во согласност со националните прописи).
Уредот за филтрирање не смее да се користи во ограничени простори (на 
пример, цистерни, тунели) поради недостаток на кислород (О2 <17%) или 
во присуство на тешки со намален кислород гасови (на пример јаглерод 
диоксид).
Не ги користете респираторите за филтрирање во атмосфери збогатени со 
кислород (> 23%), поради можната опасност од пожар или експлозија.
Не користете респираторна заштита од атмосферски загадувачи кои имаат 
слаби заштитни својства или се непознати или пак, се опасни за животот и 
здравјето на луѓето или од хемикалии кои произведуваат високо загревање 
при реакција со хемиски филтри.
Овие маски се дизајнирани да бидат компатибилни со вообичаената опрема за 
глава (кациги, штитници за уши, итн) и со заштитна облека (комбинезон); со 
комбинација со целосната маска за лице, на пример, со кациги за заштита на 
главата или штитници за уши за заштита на слухот. Потребно е да внимавате 
респираторниот уреди да се носи над опремата и секогаш проверувајте ја 
затегнатоста на маската.
Овие маски не смее да се користат кога животната средина и загадувањето 
се непознати. Во случај на сомневање, мора да се користат респиратори кои 
функционираат независно од атмосферата.
Веднаш напуштете ја работната областа, проверете ги респираторите 
и деловите, во случај ако: а) некои делови од маската се оштетени б) 
дишењето станува тешко в) чувствувате вртоглавица или друга болка 
или вознемиреност, г) ќе почувствувате вкус или мирис на загадувач или 
иритација.
При користење на филтри за гас и честички, Проверете ги упатствата 
и ограничувањата на употреба што се наведени во инструкциите на 
релевантниот производител.
Никогаш не се обидувајте да го измените или преиначите овој уред.
Кога заштитникот за дишење се користи во експлозивна атмосфера, ве 
молиме следете ги инструкциите за користење во такви области.
Референтниот стандард EN 136 не бара никакви тестови за хемиско 
пробивањето. Во присуство на особено агресивни хемикалии, овој стандард 
не е гаранција за не пропустливост на таквите загадувачи и е забранет за 
употреба.
За користење само од страна на обучен и стручен кадар. 
Бради, долги бакенбарди или рамки од очила можат да доведат до 
неправилно залепување на маската на лицето и може да предизвика бегство 
на воздухот. Не ја користите маската при такви околности или носителите 

ќе биде одговорен за било каква штета која може да биде предизвикана од 
неправилно користење.

4 - УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА
4.1 Проверка пред употреба 
Пред секоја употреба на маската, потребно е да се направи контрола 
на истата и да се провери нејзиното функционирање.

ПРОЦЕДУРА ПРИ ПРОВЕРКА:
1) Кога ќе ја извадите маската од кутијата, внимателно разгледајте, проверете 
ја маската. Проверете дали има оштетувања или знаци на валканост; 
проверете ја состојбата на заптивката за лицето дали има деформација и 
промени и проверете го материјалот, кој не треба да биде крут;
2) Направете контрола дали вентилите за издишување и вдишување имаат 
деформации, кршење или кинење. Вентилите мора да бидат исчистени, не 
деформирани и слободно да се движат;
3) Kонтрола на состојбата на визирот и чистота;
4) Проверете ја состојбата на појасите за главата и нивната еластичност и дали 
ремени се целосно и доволно продолжени.
4.2 Проверка при ставање и вклопување
По извршената проверката пред употреба, при ставање на маската направете 
ја следнава постапка:
1) Извлечете ги ремените за глава колку што е можно највеќе; ставете 
го појасот зад вратот и ставете ја брадата во маската за лице, држејќи ги 
пониските ремени отворени со рацете. Повлечете ја маската преку главата и 
прилагодете ја на лицето. Бидете сигурни дека косата не останува заробена 
меѓу запечатувањето и челото;
2) Подесете ги страничните ремени, потоа горните ремени и на крај долните. 
Не ги стегајте ремени премногу;
3) Проверка на негативниот притисок, додека ја носите маската, затворете го 
филтерот со користење на дланката од раката и земете длабок здив. Маската 
треба да се прилепи кон лицето и да остане така онолку долго колку што е 
вдишувањето;
4) Проверка на позитивен притисок, ставете ја дланката на раката врз 
вентилот за издишување и полека издишете. Ако маската благо се испапчи, 
тоа значи дека ќе се добие соодветен отвор.
Овие проверки се неопходни за да се обезбеди дека маската правилно 
е поставена и се лепи за лицето. Доколку не е, заострете ги ремени или 
прилагодете ја маската. Потоа повторете ја проверката додека маската не се 
вклопува совршено. Доколку се користата текстилнни појаси (на барање), 
постапката е иста. Доколку не можете да постигнете правилно вклопување на 
мската со лицето не влегувајте во контаминираното подрачје.
4.3 Склопување
Изберете филтри според видот на загадувачот и проверете го датумот 
на истекување. Двата филтри завртете ги во страничните специјални 
конектори, осигурувајќи дека затворачот на дното од бајонетот овозможува 
добар контакт со отворите. За правилна употреба на филтрите, погледнете 
ги информациите за користење кои се во прилог со филтрите и особено 
внимавајте да користите два филтри од ист тип и иста класа. По тестот за 
стегање и проверка на филтерот, може да влезете во контаминираното 
подрачје. Забелешка за користење на респиратор: филтрите за гас треба да 
се сменат кога корисникот ќе почне да чувствува мирис, вкус или иритација. 
Филтри за честички мора да се заменат најдоцна кога отпорот при дишење 
станува премногу висок. 
5 - ЧИСТЕЊЕ И СКЛАДИРАЊЕ
5.1 - Чистење и дезинфекција 
Особено внимавајте на какви било супстанци наталожен на маска. Сите видови 
на чистење треба да се одржат во безбедн облас. Не користете абразивни 
средства, за чистење на визирот не користете растворувачи. Користете ја 
исклучиво оваа постапка за чистење и дезинфекција на маската:
1) По вадењето на маската и контаминираниот филтер, исчистите го под млаз 
вода за да се отстранат повеќето озагадувачи; потоа исчистете го потемелно 
со ставање во топла вода (температура не повисока од 40°C) со неутрален 
сапун. Ако е потребна дезинфекција, користете раствор од слични средства за 
дезинфекција врз основа на соединенија на кватерен амониум. 
2) Исушете ја маската со мека, чиста крпа или оставете да се исуши природно. 
3) Кога ќе се исуши, избришете го визирот со памук. 
Проверувајте ја маската во согласност со горенаведените постапка и следете 
ја истата процедура за месечен преглед. Доколку на маската се појави дефект, 
не ја користете. 
6. Складирање 
Препорачливо е новите делови за лицето да се чуваат во нивните оригинални 
пакувања во вентилирана просторија за складирање, далеку од сонце, 
топлина и загадувачи. 
Складирање треба да биде помеѓу -10°C до +50°C со релативна влажност од 
< 80%. PORTWEST маските за цело лице, ако не се употребени и се правилно 
складирани може да се користат во рок од 10 (десет) години.
7. Цртеж, скица
Види на последната страница од ова упатство
Преземи декларација за усогласеност @ www.portwest.com/declarations

PORTWEST целосните маски за лице мора да се користат и одржуваат во 
согласност со упатствата што се однесува за употреба, ограничувања и 
одржување. Неправилна употреба, употребата на несоодветни резервни 
делови или лошото одржување се опасни за здравјето и безбедноста на 
носителот и во тој случај се поништува гаранцијата и производителот не сноси 
одговорност. Мора да се нагласи дека личната заштитна опрема за заштита на 
дишните органи мора секогаш да се користи од страна на специјално обучени 
луѓе, надгледувани од страна на лице кое е свесно за границите при примена 
на овие уреди и на законите во засегнатата држава.

Предупредување 
Доколку го изгубите ова упатство или доколку ви требаат повеќе примероци, 
ве молиме контактирајте ja адреса подолу и наведете го овој код-број: 99 USP

Погледнете во ознаката / ознаките на производот за детални информации за 
соодветните стандарди. Се применуваат само стандардите и иконите што се 
појавуваат на производот и на информациите за корисникот подолу. Сите овие 
производи се во согласност со барањата на Регулативата (ЕУ 2016/425).

1 –ОПШТИ КАРАКТЕРИСТИКИ

ОПИС

Модел Класа Користи филтри Материјал 
стегнат за лице

P500 2 Специјални со бајонет 
филтер

Гума

P510 2 Специјални со бајонет 
филтер

Силикон

P516 3 Стандард EN 148-1 Гума

PORTWEST Маските за цело лице се тестирани во согласност со стандардот EN 
136: 1998 Класа 2 (P500, P510) и класа 3 (P516) и се составени од: 
Надворешно затворање на маската за лице
2. Екстра широко панорамско стакло обликувано во поликарбонат
3. Фронтален составен дел кој е подршка за издишниот вентил со неговиот 
држач
4. Два странични држачи за филтер со посебн приклучок за бајонет филтер 
(P500, P510) или еден централен држач за филтер со EN 148-1 поврзување 
(P516)
5. Внатрешна маска со која се спречува намалување просторот моделиран 
со два силиконски воздушни вентили предвидени за циркулацијата кои го 
спречуваат стакло од замаглување и формирање на ниво на прекумерен 
јаглерод диоксид во издишаниот воздух
6. Појас за глава со шест ленти, моделирани во синтетичка гума со токи за 
брзо прицврстување
PORTWEST маските за цело лице се дизајнирани да достигнат совршено 
прилепување без непријатни притисоци и одговара на повеќето форми 
на лице.
1.2 Цртеж и листа на делови
Види ги зголемените цртежи од составните делови на маската на последната 
страница.
1.3 Примена
За правилна употреба на филтерот, погледнете ја соодветната брошура. 
Целосните маски за лице на оваа серија може да се користат во услови кои се 
бара заштита за очите и дишењето. Особено се препорачуваат за токсични и / 
или опасни материи. Целосните маски за лице PORTWEST може да се користат 
при работа со гас, честички и употреба на комбинирани филтри со посебна 
бајонет врска. За правилна употреба и изборот на филтри за гас видите ги 
упатствата од брошурата.
1.4 Избор на заштитник при дишење опремен со филтер 
За го изберете овој вид на личен заштитен уред потребно е да се разгледаат 
следниве индикатори: НПФ (номинален заштитен фактор) е вредност кој доаѓа 
од максималниот процент на целосна внатрешна пропустливост дозволено 
од страна на релевантните европски стандард (НПФ = 100 / % од применотот 
максималното вкупно внатрешно истекување). АПФ (определен заштитен 
фактор) е на ниво на респираторна заштита, кои реално може да се очекува 
да се постигне со правилно наместен респиратор (што е различно за секоја 
држава). ТЛВ (гранична вредност) е на праг на концентрација - обично 
изразени во делови на милион, ппм - за безбедноста на луѓето изложени на 
опасни материи. АПФ помножен со ТЛВ на материјата дава концентрација 

на загадувачките материи за кои може да биде изложен при одреден уред. 
Изборот и одржување на филтрирањето и за дефинирање и употреба на АПФ 
и НПФ, треба да биде според Европскиот стандард EN 529 и релевантните 
национални прописи.

АПФ ТАБЕЛА

Вид на 
заштитен уред

NPF APF Забелешка
I FIN D S UK

Целосна маска 
за лице со 
филтер P1

5 4 5 5 5 5
Не се препорачува 
доколку висока 
пенетрација низ 
филтерот ја зголемува 
целосната внатрешна 
пропустливост. 
Не се погодни за 
течни аеросоли, 
карциногеност и 
радиоактивни материи, 
микроорганизми и 
биохемиски состојки.

Целосна маска 
за лице со 
филтер P2

16 15 15 15 15 15 Не се погодни 
за заштита од 
радиоактивни материи, 
микроорганизми и 
биохемиски активни 
агенси.

Целосна маска 
за лице со 
филтер P2

1000 400 500 400 500 40

Целосна маска 
за лице со гас 
филтри *

2000 400 500 400 500 20 Гас филтри A, B, E, K, 
AX, SX, HgP3, NOP3 за 
различна примена. За 
повеќе информации, 
погледнете на 
информации за 
корсникот кај 
PORTWEST филтри.

Уред со 
комбиниран 
филтер

Конкретните содржатели на вредносниот праг за филтри за 
гас или честички се издвоени посебно, но во секој случај се 
однесува на најниска вредност

* Кога користите филтри за гас не треба да се надминат следниве 
концентрации:. Класа 1 <0,1% во обем, класа 2 <0,5% во обем, класа 3 <1% 
обем. (EN 14387: 2004 стандард).
 
2 - ОДОБРЕНИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА 
PORTWEST  комплетните маски се Лични заштитни уреди кои спаѓаат под 
категорија III во однос на Регулативата (ЕУ 2016/425) и последователни 
модификации. Маските се сертифицирани во согласност со усогласениот 
стандард EN 136: 1998 и ги задоволуваат барањата утврдени за класа 2 
(модели P500 и P510) или Класа 3 (модел P516).
2.1 Означување
Пример за означување во согласност со стандардот EN 136: 1998

каде што: P516 го означува моделот на маската; EN 136: 1998 го означува 
референтниот европски стандард; Cl.2 ја означува класата според EN 136 
Стандард на koj  уредот му припаѓа; 
CE е ознаката која означува усогласеност со барањата за здравје и безбедност 
на Регулативата ЕУ 2016/425 Модул 2 и усогласеноста со Стандардот EN 136: 
1998. 0426 укажува на тоа дека Italcert S.r., Viale Sarca, 336-20126 Mилано, 
Италија е овластено тело задолжено за контрола според Регулативата за ОЛЗ 
2016/425 Модул С2
Ознака( )  укажува на производителот и е обележан на 
внатрешниот дел од маската.
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P500/P510
FULL FACE MASK
EN 136 CLASS 2

P516
FULL FACE MASK
EN 136 CLASS 3




