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INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN  
VOLGELAATSMASKER VAN PORTWESTNL 2.2 Onderdelen markering

Alle onderdelen die effect kunnen hebben op de veiligheid door bijvoorbeeld 
veroudering zijn gemarkeerd voor makkelijke herkenning. Specifiek staan in de 
volgende tabel de onderdelen die gemarkeerd zijn met een code en/of met jaar 
van productie, indien aangegeven door de EN136:1998 normering (Onderdeel 
A.1, App.A)

Onderdelen Markering Notitie

Uitademings membraan 
Aansluiting speciaal voor bayonet 
filter 
Gezichts afdekking 
Harnas 
Vizier 
Binnen masker 
Bandklemmen

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

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

1) = het onderdeel is alleen gemarkeerd met 
productiejaar 
2) = het onderdeel is alleen gemarkeerd met 
de naam/code van het onderdeel 
3) = het onderdeel is gemarkeerd met naam 
en productiejaar
Het onderstaande symbool geeft jaar en / of 
maand van productie aan

3 - WAARSCHUWING EN GEBRUIKERSBEPERKING
De P500 en P510 volgelaatsmaskers zijn uitgerust met twee laterale speciale 
bayonet bevestigers voor de filters, daarom kunnen deze alleen gebruikt worden in 
combinatie met PORTWEST filters met de speciale bayonet bevestiger.
P516 volgelaatsmaskers zijn geschikt voor een filter met een EN148-1 filter 
bevestiger
Deze volgelaatsmaskers zijn PBM’s en zorgen niet voor zuurstof. Deze kunnen 
alleen worden gebruikt in combinatie met filters in gebieden met een zuurstof 
concentratie van >17% of <23% in volume. (Deze limiet kan afwijken door 
nationale regelgeving).
Het filterapparaat kan niet gebruikt worden in kleine ruimten (bijvoorbeeld 
tanken of tunnels) vanwege het mogelijke gebrek aan zuurstof (O2<17%) of de 
aanwezigheid van zwaar zuurstof vervangende gassen (bijvoorbeeld koolstof 
dioxide).
Gebruik geen filterende adembescherming in zuurstof verrijkte omgevingen 
(>23%), vanwege brand- en explosie gevaar.
Gebruik geen adembescherming indien de lucht verontreinigd is of slechte 
waarschuwing of waar het onbekend wat verontreiniging is of direct levensgevaar 
of gezondheidsgevaar of bij chemicaliën die een grote reactie geven bij gebruik van 
chemische filters.
Deze maskers zijn ontworpen om samen gebruikt te kunnen worden met andere 
hoofdbeschermingsmiddellen (helmen, oorkappen enz) en met beschermende 
kleding (overalls); indien het volgelaatsmasker tegelijk, bijvoorbeeld met een helm of 
hoofdbescherming of oorkappen voor gehoorbescherming, is het noodzakelijk dat deze 
bescherming over het ademhalings apparaat gedragen wordt en zorg ervoor dat het 
masker altijd goed gedragen wordt.
Het masker moet niet gedragen worden op plaatsen waar de verontreiniging 
onbekend is. Bij twijfel, dient een masker gebruikt te worden die onafhankelijk van 
de atmosfeer gedragen kan worden.
Verlaat de werkplek direct, controleer de intrigiteit van het masker of vervang 
onderdelen als: a) delen beschadigd zijn b) ademen moeilijk wordt c) duizeligheid 
of andere ongemakken voorvallen d) smaak en geur bevatten irritatie veroorzaakt.
Volg voor het gebruik van gas en deeltjes filters altijd de richtlijnen en wees bewust 
van de beperkingen in gebruik aangegeven op de relevante instructies aangeleverd 
door de fabrikant.
Breng geen wijzigingen aan het apparaat aan.
Als de adembescherming gebruikt wordt in explosie gevaarlijke omgevingen, volg dan de 
instructies strikt op die voor deze gebieden gelden.
De normering EN136 vereist geen chemische permeatie test. In geval van specifieke 
agressieve chemicaliën is er geen garantie dat deze de verontreinigde stoffen niet 
doorlaten en is het daarom verboden te gebruiken.
Alleen te gebruiken door getraind en gekwalificeerde personen. 
Baarden, lange bakkebaarden of brillepoten kunnen de afsluiting aan het gezicht 
verminderen en kunnen zorgen dat lucht kan ontsnappen. Gebruik in dat geval het 
apparaat niet. De drager is verantwoordelijk voor enige schade die kan ontstaan 
uit dit onjuist gebruik.

4 - GEBRUIKERSINSTRUCTIE
4.1 Controleer voor gebruik 
Voor het gebruik van het masker is het noodzakelijk deze te controleren, 
controleer of deze goed werkt.

CONTROLE PROCEDURE:
1) Controleer, als u het masker uit de doos haalt; check het mask zorgvuldig, 
controleer dat er geen beschadigingen zijn, scheuren of vuilkenmerken; controleer 
de conditie van de gezichtsafdekking en dat deze volledig intact is en dat het 
materiaal niet stijf aanvoelt;
2) Controleer of het uit- en inademings ventiel niet misvormt, gebroken of 
gescheurd is. Ventielen moeten schoongemaakt worden, niet vervormd en vrij 
om te bewegen;
3) controleer of het vizier schoon is en er goed doorheen gekeken kan worden.
4) Verzeker u ervan dat conditie van het hoofdharnas en de elastische straps 
goed zijn.
4.2 Pasvorm controleren
Na de controle voor gebruik, maak de pasvorm correct op de volgende manier:
1. Maak de hoofdbanden zolang mogelijk; houd het harnas achter de nek en druk 
uw kin in het het gezichtsdeel, houd de twee onderste straps open met de handen. 
Trek het masker over uw hoofd en zet het op uw gezicht. Zorg ervoor dat er geen 
haar zit tussen het masker en voorhoofd;
2) Verstel de zijbanden: dan de bovenste banden en uiteindelijk de onderste. Trek 
de banden niet te strak aan.
3) Negatieve druktest, sluit de filterhouders af met uw handenpalmen terwijl u 
het masker draagt en haal diep adem. Het masker moet steeds strakker tegen uw 
gezicht gedrukt worden zolang u blijft inademen;
4) Positieve druktest, plaats uw hand over het uitademingsfilter en adem rustig uit. 
Als het masker uitdrukt heeft u een juiste pasvorm.
Deze testen zijn noodzakelijk om er zeker van te zijn dat u het masker correct 
draagt. Als dit niet zo is maken de banden los en verstel het masker. Herhaal de 
check dan totdat de pasvorm perfect is. Als het textielen harnas gebruikt wordt 
(optionele pasvorm, op aanvraag) is de procedure hetzelfde. Als u niet de juiste 
pasvorm kunt krijgen ga dan niet de besmette ruimte in.
4.3 Samenstelling
Kies het filter in overeenstemming met het soort besmetting en controleer de 
houdbaarheidsdatum. Schroef deze dan op de speciale laterale bevestigers, zorg 
ervoor dat de seal on de onderzijde van de bayonet gaten goed contact maakt. Voor 
een juist gebruik van de filters, zie de bijgesloten gebruikersinstructie van dezelfde 
filters, zorg ervoor dat u gebruik maakt van twee hetzelfde type filter met dezelfde 
klasse. Nu na de testen en de filtercheck kunt u de besmette ruimte betreden. Let op 
bij ademhalingsbeschermings gebruik: gas filters moeten worden vervangen op het 
moment dat u iets begint te ruiken, proeven of er irritatie optreedt. Deeltjes filters 
moeten worden vervangen als de ademhalingsweerstand te hoog wordt. 

5 - SCHOONMAKEN EN OPSLAAN
5.1 - schoonmaken en desinfecteren 
Let speciaal op besmetting en vuiligheid op het masker. Alle 
schoonmaakwerkzaamheden moeten uitgevoerd worden op een veilige plaats. Wrijf 
geen substanties uit om het vizier schoon te maken en gebruik geen oplosmiddelen. 
Maak het masker uitsluitend als volgt schoon:
1) Na het verwijderen van het masker en het filter, maak deze schoon onder 
stromend water om besmettingen af te spoelen; maak het dan beter schoon door te 
plaatsen in warm water (water temperatuur niet hoger dan 40°C) met een neutrale 
zeep. Als desinfectie nodig is, maak dan gebruik van een oplossing van algemene 
desinfectanten gebaseerd op kwartaire ammoniumverbindingen. 
2) Droog het masker met een zacht, schoon stuk doek of laat het op natuurlijke 
wijze drogen 
3) Zodra droog, maak dan het vizier schoon met katoen/wol. 
Controleer het masker zoals hierboven omschreven en volg dezelfde procedure 
bij een maandelijkse inspectie. Als er iets met het masker lijkt te zijn, gebruik 
deze dan niet meer. 

6. Opslaan 
Het wordt aangeraden om de gezichtsdelen in de originele verpakking 
te bewaren in een geventileerde ruimte, uit de buurt van de zon, hitte en 
besmettingen. 
Opslag in ruimte tussen -10 °C en + 50 °C met een relatief vochtigheidsgehalte 
van <80%.  
Het PORTWEST volgelaatsmasker kan mits ongebruikt en goed opgeslagen 10 jaar 
bewaard worden.

7. Uitgelichte tekening
Zie laatste blad van deze gebruikers leaflet

Download de conformiteitsverklaring @www.portwest.com/declarations

De PORTWEST volgelaatsmaskers moeten worden gebruikt en onderhouden met 
inachtneming van de volgende instructies voor zover deze betrekking hebben 
op gebruik, onderhoud en beperkingen. Onjuist gebruik, gebruik van onjuiste 
onderdelen of slecht onderhoud is gevaarlijk voor de gezondheid en veiligheid 
en ontslaat de producent van aansprakelijkheid. Het dient gezegd te worden dat 
persoonlijke beschermingsmiddelen voor adembescherming altijd gebruikt dient 
te worden door speciaal getrainde personen, onder supervisie van een persoon 
die precies weet wat de beperkingen en toepassingen van het apparaat zijn en de 
landelijke wetgeving omtrent het product.

Waarschuwing 
Bij verlies van deze leaflet of in geval u kopiën wenst, neemt u dan contact op met 
onderstand adres en meld code nummer: 99USP

Raadpleeg het productlabel / de markeringen voor gedetailleerde informatie 
over de overeenkomstige normeringen. Alleen de normeringen en pictogrammen 
die op het product en de gebruikersinformatie hieronder worden weergegeven, 
zijn van toepassing. Al deze producten voldoen aan de vereisten van Verordening 
(EU 2016/425).

1- ALGEMEEN
OMSCHRIJVING

Model Klasse Filters gebruikt Gezicht seal 
materiaal

P500 2 Speciale bayonet Rubber

P510 2 Speciale bayonet Silliconen

P516 3 Normering EN 148-1 Rubber

De PORTWEST volgelaatsmaskers zijn getest in overeenstemming met de normering 
EN 136:1998 als klasse 2 (P500, P510) en klasse 3 (P516) en is samengesteld uit: 
1. Buitenzijde gezichts seal
2. Extra breed panoramisch vizier in polycarbonaat
3. Extra component aan voorzijde die het uitademingsventiel en de houder 
ondersteunt
4. Twee laterale filterhouders met een speciale bayonet aansluiting (P500, P510) of 
één centrale filterhouder met een EN148-1 aansluiting (P516)
5. Binnenmasker gevormd van silliconen met twee lucht circulatie openingen die 
voorkomen dat het vizier volloopt met een grote hoeveelheid koolstofdioxcyde in 
de uitgeademde lucht.
6. Hoofdharnas met 6 straps van synthetisch rubber met snel te openen gespen.

De PORTWEST volgelaatsmaskers zijn ontworpen om een perfect af te sluiten 
zonder teveel druk op de huid voor de meeste gezichtsvormen.

1.2 Tekening en componenten lijst.
Zie uitgebreide tekening van de masker onderdelen op de laatste pagina.
1.3. Toepassingen
Voor een correct gebruik van het filter, zie de relevante leaflet met 
gebruikersinstructies. Het volgelaatsmakser van deze serie kan worden gebruikt bij 
omstandigheden waarbij bescherming voor beide ogen en ademhaling gevraagd 
wordt. Deze zijn specifiek aanbevolen voor giftige en/of gevaarlijke substanties. 
Het volgelaatsmasker van PORTWEST mag gebruikt worden met gas, deeltjes en 
gecombineerde filters met de speciale bayonet bevestiging. Voor een juist gebruik 
en keuze van het juiste filter zie de bijgesloten instructie leaflet.
1.4 Selectie adembeschermings uitrusting met filter 
Om het juiste persoonlijke beschermingsmiddelen artikel te selecteren is het 
noodzakelijk de volgende indicatoren in acht te nemen: NPF (nominal protection 
factor) is de waarde van het maximale percentage dat er van buitenaf lekkage 
naar binnen kan komen volgens de relevante Europese normering (NPF = 100% 
maximum totale inkomende lekkage). APF (Assigned protection factor) is het 
niveau adembescherming wat realistisch verwacht mag worden bij een correct 
aangebrachte filter (dit verschilt voor ieder land). TLV (Threshold limit value) 
is een geconcentreerde drempel - algemeen aangeduid in delen per miljoen, 
ppm - voor de veiligheid van mensen blootgesteld aan gevaarlijke substanties. 
De APF vermenigvuldigd met de TLV van een substantie geeft de concentratie 
verontreiniging weer waaraan de operator blootgesteld kan worden bij een 
specifiek apparaat. Voor het selecteren en onderhouden van filter apparaten en voor 
het vaststellen van het gebruik van de APF en NPF, zie ook de Europese normering 

EN529 en de relevante nationele richtlijnen.

APF SAMENVATTING TABEL

Type beschermend 
apparaat

NPF APF Notitie
I FIN D S UK

Volgelaatsmasker 
met deeltjes 
filter P1

5 4 5 5 5 5
Niet aan te raden als 
de hoge penetratie 
door het filter de 
totale innerlijke 
lekkage verhoogt. 
Niet geschikt voor 
vloeibare spuitbussen, 
kankerverwekkende en 
radioactieve deeltjes, 
micro-organisme en 
biochemische agenten.

Volgelaatsmasker 
met deeltjes 
filter P2

16 15 15 15 15 15 Niet geschikt voor 
bescherming tegen 
radioactieve stoffen 
micro-organismen en 
actieve biochemische 
stoffen.

Volgelaatsmasker 
met deeltjes 
filter P3

1000 400 500 400 500 40

Volgelaatsmaksker 
met gas filters*

2000 400 500 400 500 20 Gas filters A, B, E, K, AX, 
SX, HgP3, NOP3 voor 
diverse toepassingen. 
Voor verdere informatie 
zie de PORTWEST filters 
gebruikers informatie.

Apparaat met 
gecombineerd 
filter

De opgegeven veelvouden van de drempelwaarde voor de 
gas- of particle filters worden afzonderlijk gegeven , maar in alle 
gevallen geldt de laagste waarde

* bij gebruik van gas filters zorg er dan voor dat de volgende concentraties niet 
overstegen worden: klasse 1 < 0,1% in vol., klasse 2 < 0,5% in vol., klasse 3 < 1% 
in vol. (EN14387 normering).
 
2 - TOEGESTAAN EN MARKERING 
PORTWEST volgelaatsmaskers zijn persoonlijke beschermingsmiddelen die 
vallen onder categorie III met betrekking tot Verordening (EU 2016/425) en 
latere wijzigingen. De maskers zijn gecertificeerd in overeenstemming met de 
geharmoniseerde norm EN 136: 1998 en voldoen aan de vereisten voor klasse 2 
(P500- en P510-modellen) of Klasse 3 (P516-model).

2.1 Markering
Voorbeeld van markering volgens de EN136:1998 normering

waarbij: P516 het model van het masker aangeeft; EN 136: 1998 geeft de referentie 
Europese norm aan; Cl.2 geeft de klasse aan volgens de EN 136-norm waartoe het 
apparaat behoort; 
CE is de markering die de overeenstemming aangeeft met de gezondheids- en 
veiligheidseisen van Verordening EU 2016/425 Module 2 en de conformiteit met de 
norm EN 136: 1998. 0426 geeft aan dat Italcert S.r.l., Viale Sarca, 336-20126 Milano, 
Italië, de aangemelde instantie is die verantwoordelijk is voor de controle volgens 
PBM-verordening 2016/425 Module C2
De markering geeft de producent ( ) weer en staat aan de 
binnenzijde van het masker.

i

99
U

SP

EN 136

0426

P28 P2999USP

P500/P510
FULL FACE MASK
EN 136 CLASS 2

P516
FULL FACE MASK
EN 136 CLASS 3




