
ALGEMEEN
Een filterapparaat bestaat uit een gezichtsstuk (volgelaatsmasker, halfgelaatmasker) 
die is verbonden met ademhalingsbeschermingsfilters. Het kan worden gebruikt om de 
lucht te zuiveren van gassen, dampen, stof, nevels en dampen die schadelijk zijn voor de 
gezondheid. De gebruiksgrenzen zijn afkomstig van het type filter, het gelaatsmasker en de 
omgevingscondities. De volgende informatie heeft een algemeen karakter en moet worden 
aangevuld met de nationale voorschriften en met de informatiemelding van de apparatuur die 
samen met de filter moet worden gebruikt. De garantie en de producentenaansprakelijkheid 
worden ongeldig in geval van misbruik of gebruik dat niet overeenkomt met de instructies 
in deze kennisgeving. De filterinrichtingen zijn van PPE-categorie III en voldoen aan de 
vereisten van Verordening (EU 2016/425) en mogen alleen worden gebruikt door speciaal 
opgeleide mensen die goed op de hoogte zijn van de limieten voor gebruik die door de wet 
worden opgelegd.

GAS FILTERS, DEELTJES FILTERS EN GECOMBINEERDE FILTERS - GIDS TO SELECTIE
De filters zijn identificeerbaar door een duielijk kleur en markering op het product. Dit 
volgens de relevante standaard EN 14387:2004+A1:2008 (gas en combinatie filters) en EN 
143:2000/A1:2006 (deeltjes filter)

Filter 
Type

Klasse Kleur Toepassings gebieden

A
1, 2 o 3 Bruin organische gassen en dampen (oplosmiddelen) met een 

kookpunt boven de 65°C

B
1, 2 o 3 Grijs anorganische gassen en dampen

E
1, 2 o 3 Geel zure gassen en andere zuren gassen en dampen

K
1, 2 o 3 Groen ammoniak en zijn verbindingen

AX
1 Bruin organische gassen en dampen (oplosmiddelen) met een 

kookpunt lager dan 65°C

P 1, 2 o 3 Wit stof, rook en damp

 
Gas filters ( A B E K AX): geven bescherming tegen schadelijke gassen en dampen maar niet 
tegen stof en ‘aerosols’. Stofdeel filters (P): geven bescherming tegen stof en ‘aerosols’ maar 
niet tegen schadelijke gassen en dampen. Gecombineerde filters : geven bescherming tegen 
zowel schadelijke gassen en dampen als mede ook tegen stof en ‘aerosols’. Gecombineerde 
filters zijn een combinatie van gas en stof filters, A2P3. De filters zijn geproduceerd volgens 
verschillende Klasses om zo de beste bescherming te bieden voor het specifiek gebruik. De 
minimale prestatie welke geboden worden door de filters staan in tabel 1 en 2.

TABEL 1 - GAS FILTER PRESTATIE

Gas Test Gas Test (%)
Doorbraak 

(ml/m3)
Doorbraak tijd (min)

Type / 

Klasse

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

TABEL 2- STOFDEELTJES FILTER PRESTATIE

Klasse Maximale doorlating (%)
P1/P2/P3

NaCI

DOP

20/6/0.05

20/6/0.05

Om de adembeschermer te selecteren is het noodzakelijk de volgende indicatoren in 
acht te nemen : NPF (nominale beschermings factor) is de waarde welke komt van het 
maximale percentage van totale inwenedige lekkage, toegelaten door de relevante 
Europese standaard (NPF = 100/% maximale toale inwendige lekkage toegekend). APF 

(toegewezen beschermings factor) is het beschermingsniveau welke realistisch kan 
worden verwacht d.m.v. correct geplaatste adembescherming. TLV (drempel waarde) 
is een geconcentreerde drempel - normaal uitgedrukt in deeltjes per miljoen (PPM). 
Tijdens de selectie van de juiste bescherming dient de APF factor in acht te worden 
genomen en niet de NPF. De APF vermedigvuldigd met de TLV van de substantie geeft 
een idee van de concentratie van de vervuiling aan waaraan de gebruiker blootgesteld 
kan worden. Overschrijd in het geval van gasfilters niet de volgende concentratie van 
vervuiling : 0,1% voor klasse 1; 0,5% voor klasse 2 en 1% voro klasse 3. Hetzelfde advies 
is toebasbaar op de gecombineerde filters (A1B1P3 of A1P2); het is noodzakelijk om de 
filters apart te selecteren en de juiste combinatie te bepalen. Voor de selectie en het 
onderhoud van de filters en de behuizingen, voor de bealing en gebruik van APF en NPF 
wordt verwezen naar de Europese Standaard EN 529:2005 en de relevante nationale regels. 
TABEL 3- APF WAARDES VOOR VERSCHILLENDE APPARATEN

Standaard Beschrijving
Klasse van 

de filter
APF Standaard Beschrijving

Klasse van 
de filter

APF

EN 140 Half Gelaats 
Masker

P1 4 EN 136 Vol Gelaats 
Masker

P1 4

P2 10 P2 15

P3 30 P3 400

Gas 30 Gas 400

TOEPASSINGEN, LIMIETEN EN GEVAREN
Deze filters kunnen niet worden gebruikt in de volgend omstandigheden:
• wanneer het type en de concentratie van vervuiling niet bekend is.
• wanneer het gehalte zuurstof lager is dan 17% van het volume (komt veelvuldig voor in 

putten, tunnels, kelders etc).
• wanneer de vervuiling koolwaterstof en/of geurloos en smaakloos gas is.
• wanneer bepaalde omstandigheden gevaarlijk zijn voor de drager zijn gezondheid 

en leven.
• Voor het gebruik in potentieel explosieve omstandigheden dienen de normeringen, 

behorende bij de geldende veiligheids regels ter plaatse gerespecteerd te worden.
• De filer mag niet aangepast of veranderd worden.
• Verlaat het werkgebied als het ademhalingstoestel beschadigd raakt, welke resulteert 

een moeilijkheid om de ademen en kans is om buiten bewust zijn te geraken. 
 

• Personen wiens reukzin is aangetast dienen geen filter ademhalingsbescherming te 
gebruikenHet gebruik van gas in combinatie met een ademhalingstoestel gedurende het werk in 
combinatie met een open vlam of vloeibare metalen druppels of spatten kunnen serieuze risicos’ 
voor de drager inhouden. 
AX filter dient enkel éénmalig gebruikt te worden en dient na gebruik te worden verwijderd.

FILTER GEBRUIK EN ONDERHOUD
Deze filters moeten gebruikt worden met de Portwest Half Gelaatsmaskers of de Vol Gelaats 
Maskers. Lees aandachtig deze instructies door VOOR gebruik en de instructies van het 
aparaat / masker dat gebruikt wordt met deze filters. De filters zijn verpakt in een afgesloten 
verpakking. De Bayonet filters dienen ten alle tijden met twee stuks tegelijkertijd gebruikt te 
worden; filters met een hoger gewicht dan 300 gram dienen niet direct aan het Half Gelaats 
Masker te worden gekoppeld. Filters met een hoger gewicht dan 500 gram dienen niet direct 
gekoppeld te worden aan het Vol Gelaats Masker. Kies het juiste filter, let op de kleur en 
indificaties markeringen en controleer en controleer dat het filter niet over de houdsbaarheid 
datum is. De houdbaarheidsdatum is op ieder filter aangebracht; deze datum zal geldig zijn 
indien voldaan is aan de bewaar-condities. Controleer zowel het filter alswel het mondstuk 
op breuken en/of scheuren. Voor gebruik, open de luchtdichte verpakking, plaats het filter op 
het filter-huis op het masker, draai het met lichte druk aan. Draai zeker en stevig vast. Onder 
normale omstadigheden, de bewaartijd van het filter is niet enkel onder invloed van de mate 
van verontreiniging, maar zeker ook door andere factoren welke moeilijk aantoonbaar zijn. 
Denk aan de mate van luchtvochtigheid, de lucht temperatuur etc. Indien de gebruiker een 
gaslucht of een vermindering in ademhalingsweerstand ondervindt of bemerkt, dient de 
gebruiker de werkplek direct te verlaten en de filters te vervangen alvoresn terug te keren naar 
de werkplek. Aan het einde van de werkzaamheden dienen de filters te worden verwijderd en 
het masker in een schone, droge bewaartoestand geplaarst te worden.

Conformiteitsverklaring downloaden @ www.portwest.com/declarations

Opslag enkel bij de vermelde 
temperaturen bij het pictogram

Overschreid niet het percentage van de relative luchtvochtigheid, welke 
is vermeld voor opslag

EXP. DATE mm/
yyyy

Lees de houdbaarheidsdatum als 
mm/jjjj (5 jaar)

Filter enkel te gebruiken in paren

Lees de informatie aandachtig Identificatiesymbool van de fabrikant

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

De markering met de letter R toont aan dat de aanvullende testen, behorende bij EN 143:2000/A1:2006 zijn uitgeoverd en dat de stoffliter (of de 
gecombineerde filter) herbruikbaar is na een openlucht blootstellen van meer dan een dienst. EN 14387:2004 (met aanvulling A1:2008) en EN 
143:2000/A1:2006 zijn de referentie standaarden met de publicatie jaren.

NR Verwijderbaar. Dit betekend dat het verticaal geclassificeerd dient te worden na een werk-periode.
LOT./BATCH/     Nummer van de productie-reeks
CE 0426 CE-markering die geeft aan dat wordt voldaan aan de essentiële eisen van bijlagen II van de PBM-verordening 2016/425. Het nummer 

0426 identificeert de aangemelde instantie Italcert S.r.l., Viale Sarca 336, 20126 Milano (Italië), belast met de besturing volgens PBM-
verordening 2016/425 Module C2

STOFDEELTJES, GAS 
EN GECOMBINEERDE 
SERIES FILTERS 
VOOR PORWTEST 
HALF GELAATS 
MASKERS EN VOL 
GELAATS MASKERS

OPSLAG
Deze filters dienen in hun originele 
verpakking en in een droge plaatst 
te worden opgeborgen en dienen 
weg gehouden te worden van 
warmte of hitte. Bewaar condities 
: tussen –10°C en 50°C en bij een 
relative luchtvochtigheidsgraad 
van < 80%

MARKERING
De volgende informatie is terug te 
vinden op het label van de filter

NL

Code Type Aansluiting Gebruik
Uitwisselbaar met Half 
Gelaats Masker

Te gebruiken met Vol Gelaats 
Masker

P902 A2 Bayonet PER PAAR P420/P430 P500/P510

P921 ABEK1 Bayonet PER PAAR P420/P430 P500/P510

P941 P3R Bayonet PER PAAR P420/P430 P500/P510

P952 A2P3R Bayonet PER PAAR P420/P430 P500/P510

P971 ABEK1P3 Bayonet PER PAAR P420/P430 P500/P510

P906 A2 Standaard Schroefdraad Aansluiting 148-1 STUK / P516

P926 ABEK2 Standaard Schroefdraad Aansluiting 148-1 STUK / P516

P946 P3R Standaard Schroefdraad Aansluiting 148-1 STUK / P516

P976 ABEK2P3R Standaard Schroefdraad Aansluiting 148-1 STUK / P516

P956 A2P3 Standaard Schroefdraad Aansluiting 148-1 STUK / P516

GEBRUIKERSHANDLEIDING     FILTER HALF GELAATST EN/OF VOL GELAATS MASKER

FABRIKANT

Portwest Limited, Westport, Co Mayo, Ireland

Naam en adres van de aangemelde instantie met EG-certificaat:

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
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