
GENERELT
En filterenhet består av en ansiktsdel (full - elelr halvmaske) tilknyttet et pustefilter. Dette 
kan brukes til å rense luft fra gasser, støv, røyk og annet som er helseskadelig. Grensen for hva 
som skal brueks er påvirket både av filter, masketype og miljøet produktet benttes i. Denne 
informasjonen har en generell karakter og skal sammenlignes med nasjonale bestemmelser 
og informasjon angående hvilket filter som skal benytets. Hvis ikke filter benyttes riktig 
og sammen med rett maske mister bruker garanti og produsent kan ikke holdes ansvarlig. 
Filtre er verneutstyr Kategori 3 og samsvarer med Regulativ EU2016/425) og må brukes kun 
av personell som innehar rett kompetanse og er kjent med grenser for bruk etter nasjonal 
lovgivning.

GASSFILTRE, PARTIKKELFILTRE OG KOMBINERTE FILTRE – VEILEDNING TIL 
UTVALGET
Filtrene identifiseres av en distinkt farge og merke avhengig av beskyttelsen gitt som 
beskrevet i de relevante standardene EN 14387:2004+A1:2008 (gass- og kombinerte filtre) 
og EN 143:2000/A1:2006 (partikkelfiltre).

Filtertype Klasse Farge Bruksområder

A
1, 2 o 3 brun organiske gasser og damper (dvs. løsemidler) med 

kokepunkt > 65 °C

B
1, 2 o 3 grå uorganiske gasser og damper (dvs. klor, hydrogensulfid, 

hydrogencyanid)

E
1, 2 o 3 gul syregasser (dvs. svoveldioksid og andre syregasser) 

og damper

K
1, 2 o 3 grønn ammoniakk og uorganiske derivater av ammoniakk

AX
1 brun organiske gasser og damper (dvs. løsemidler) med 

kokepunkt < 65 °C

P 1, 2 o 3 hvit støv, røyk og tåke

 
Gassfiltre (A B E K AX): gir beskyttelse mot skadelige gasser og damper, men ikke mot støv og 
aerosoler. Partikkelfiltre (P): gir beskyttelse mot støv og aerosoler, men ikke mot skadelige 
gasser og damper. Kombinerte filtre: gir beskyttelse mot skadelige gasser, damper, støv og 
aerosoler samtidig. Kombinerte filtre er en kombinasjon mellom gass- og partikkelfiltre, dvs. 
A2P3. Filtrene blir produsert innenfor forskjellige klasser for å gjøre det mulig å velge det beste 
for enhver spesifisert bruk. Minimum ytelse som filtrene gir er oppført i tabell 1 og 2.

TABELL 1 – GASSFILTRENES YTELSE

Gasstest
Gasstest – 

konsentrasjon 
(%)

Gjennomtrenging – 
konsentrasjon 

(ml/m3)

Gjennomtrengingstid 
(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

TABELL 2 – PARTIKKELFILTRENES YTELSE

Klasse Maks gjennomtrenging (%)
P1/P2/P3

NaCI

DOP

20/6/0.05

20/6/0.05

For å velge filtermaskene er det nødvendig å vurdere følgende indikatorer: NBF (nominell 
beskyttelsesfaktor) er verdien som kommer fra maks prosentdel av total innover-lekkasje 
som tillates av den relevante europeiske standard (NBF = 100/ % maks total godkjent 
innover-lekkasje). FBF (fastsatt beskyttelsesfaktor) er nivået av åndedrettsvern som realistisk 

kan forventes å oppnås ved korrekt tilpasset maske (det er forskjellig for hver stat). GV 
(grenseverdi) er en konsentrasjonsgrense – generelt uttrykt i deler per million, ppm (parts 
per million) – av hensyn til sikkerheten til de som utsettes for farlige stoffer i luften. Når du 
skal velge maske/filter, må du ta i betraktning FBF og ikke NBF. FBF multiplisert med GV til 
stoffet gir en pekepinn om konsentrasjonen av forurensende stoffer som en operatør kan bli 
utsatt for med et spesifikt beskyttelsesmiddel. Ved bruk av gassfiltre må man ikke overskride 
følgende konsentrasjon av forurensende stoffer: 0,1 % for klasse 1; 0,5 % for klasse 2 og 1 % 
for klasse 3. Det samme rådet gjelder de kombinerte filtrene (dvs. A1B1P3 og A1P2); det er 
nødvendig å velge partikkelfilteret og gassfilteret separat og identifisere riktig kombinasjon 
med hensyn på den respektive FBF. Sjekk også den europeiske standarden EN 529:2005 og 
de relevante nasjonale reguleringene når det gjelder valg og vedlikehold av filtre og masker. 
 
TABELL 3 – FBF-VERDIER FOR FORSKJELLIGE ENHETER

Standard Beskrivelse Filterets klasse APF Standard Beskrivelse
Filterets 

klasse
APF

EN 140 Halv maske P1 4 EN 136 Hel 
ansiktsmaske

P1 4

P2 10 P2 15

P3 30 P3 400

Gas 30 Gas 400

BRUKSOMRÅDER, BEGRENSNINGER OG ADVARSLER
 
Disse filtrene kan ikke brukes under følgende forhold:
• når type og konsentrasjon av forurensende stoff er ukjent.
• når oksygeninnholdet er lavere enn 17 % i volum (som ofte er tilfelle i lukkede miljøer som 

f.eks. brønner, tunneler, cisterner etc.).
• når det forurensende stoffet er karbonmonoksid eller en gass uten lukt eller smak.
• når bestemte forhold er farlig for arbeiderens liv og helse.
• Respekter standardene gitt av gjeldende retningslinjer for sikkerhet og skade på jobb når 

det gjelder bruk i potensielt eksplosive miljøer.
• Filteret må ikke modifiseres eller endres.
• Forlat arbeidsområdet hvis filtermasken blir skadet, noe som kan føre til pustevansker og/

eller besvimelse.  
• Personer som har fått endret luktesans skal ikke bruke filtermasker.Bruk av gassmaske 

eller kombinert åndedrettsvern under arbeid med åpen flamme eller flytende metalldråper kan 
medføre alvorlig risiko for operatøren. 
AX-filter skal bare brukes én gang og etterpå kastes.

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV FILTER
 
Disse filtrene må brukes med Portwest halvmasker eller med fulle ansiktsmasker. Les disse 
instruksjonene nøye, samt brukerveiledningen til utstyret (halvmaske eller full ansiktsmaske) 
som brukes sammen med filtrene. Filtrene er pakket inn i en forseglet plastpose. Bajonett-
filtrene må alltid brukes i par; filtre med en vekt opptil 300 gram skal ikke direkte knyttes 
til halvmasker, og filtre med en vekt opptil 500 gram skal ikke direkte knyttes til fulle 
ansiktsmasker. Velg filter og vær da oppmerksom på farge og identifiseringsmerke, og sjekk 
at filteret er av riktig type til planlagt bruk. Sjekk at filteret ikke er utløpt (utløpsdatoen står 
skrevet på alle filtrene; denne datoen skal være gyldig hvis filteret har blitt holdt forseglet og 
innenfor de anbefalte oppbevaringsforholdene). Sjekk både filter og ansiktsdel for sprekker 
eller skade. For bruk; åpne den forseglede pakken, sett filtrene inn i filtersporet på halvmasken 
eller fullmasken og skru filteret godt til. Under normale bruksforhold er hyllelevetiden til 
filteret ikke bare avhengig av konsentrasjonen av det forurensende stoffet, men også til 
mange andre elementer som er vanskelig å avgjøre, som f.eks. graden av luftfuktighet, 
lufttemperatur, det nøyaktige luftvolumet, hvor trøtt arbeideren er, etc. Arbeideren skal 
forlate arbeidsområdet umiddelbart og bytte filtrene når han begynner å lukte gassen 
med gassfiltre eller når han begynner å kjenne økt pustemotstand med partikkelfiltre. 
På slutten av arbeidsskiftet skal filtermasken lagres på et rent og tørt sted i henhold til 
oppbevaringsforholdene angitt i bruksanvisningen Portwest-filtrene trenger ikke vedlikehold 
og trenger ikke rengjøres, fornyes eller blåses. Utslitte filtre skal byttes ut og deponeres i 
samsvar med nasjonale forskrifter og med hensyn til stoffet de har blitt forurenset med.

Last ned vår samsvarserklæring på www.portwest.com/declarations

Oppbevar innenfor temperaturene 
angitt på piktogrammet.

Ikke overskrid den angitte prosentdelen relativ fuktighet (RF) 
under oppbevaring.

EXP. DATE mm/
yyyy

Les utløpsdatoen gjengitt som mm/
åååå (5 år)

Filtre må bare brukes parvis

Les den skriftlige informasjonen nøye Indentifikasjon symbol fra produsent

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

Markeringen med bokstaven R viser at ekstra tester i samsvar med EN 143:2000/A1:2006 har vist at partikkelfilteret eller partikkelfiltreringen til det 
kombinerte filteret er gjenbrukbar etter aerosol-eksponering i mer enn ett skift. EN 14387:2004 (med endring A1:2008) og EN 143:2000/A1:2006 
er de refererte standarder med sine utgivelsesår.

NR Kastes etter bruk. Det betyr at det må kastes etter ett arbeidsskift.
LOT./BATCH/     Produksjonspartinummer
CE 0426 CE merking indikerer samsvar med hovedkrav i kapittel 2 i Regulativ (2016/425. Nummeret 0426 identifiserer testinstitutt Italcert S.r.L., 

Viale Sarca 336, 20126 Milano (Italia) som er ansvarlig for kontroll i forbindelse med Regulativ 2016/425 Modul C2

PARTIKKEL-,  
GASS- OG 
KOMBINERTE 
FILTERSERIER FOR 
HELE OG HALVE 
ANSIKTSMASKER 
FRA PORTWEST

OPPBEVARING
Disse filtrene bør oppbevares i 
original emballasjen, på et tørt 
sted borte fra varmekilder ved 
en temperatur mellom –10 °C 
og 50 °C med en relativ fuktighet 
< 80 %.

MERKING
Følgende informasjon er skrevet 
på filterets merkelapp.

NO

Kode Type Forbindelse Bruk Kompatibel Halv maske Kompatibel Hel ansiktsmaske

P902 A2 Bajonett I PAR P420/P430 P500/P510

P921 ABEK1 Bajonett I PAR P420/P430 P500/P510

P941 P3R Bajonett I PAR P420/P430 P500/P510

P952 A2P3R Bajonett I PAR P420/P430 P500/P510

P971 ABEK1P3 Bajonett I PAR P420/P430 P500/P510

P906 A2 Standard gjengetilkobling 148-1 ENKEL / P516

P926 ABEK2 Standard gjengetilkobling 148-1 ENKEL / P516

P946 P3R Standard gjengetilkobling 148-1 ENKEL / P516

P976 ABEK2P3R Standard gjengetilkobling 148-1 ENKEL / P516

P956 A2P3 Standard gjengetilkobling 148-1 ENKEL / P516

BRUKERINFORMASJON     FILTRE - HEL ELLER HALV ANSIKTSMASKE

PRODUSENT

Portwest Limited, Westport, Co Mayo, Ireland

Navn og adresse på testinstitutt som har utstedt EC-sertifikat:

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

P 25  

70USP




