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ANVISNINGER FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD AV PORTWEST HELMASKERNO 2.2 Merker på komponentene
Alle komponenter som kan påvirke sikkerheten gjennom materialaldring er 
merket slik at de kan lett identifiseres. Spesielt, følgende tabell inneholder 
komponenter som er merket med sin kode og/eller produksjonsåret, hvor dette 
er foreslått av standard EN–136.1998 (prospekt A.1, App. A).

Komponenter markeringer Merknader

Utåndingsmembran 
Tilkobling for spesielt bajonettfilter 
Ansiktspakning 
Harness 
Visir 
Indre maske 
Klemmebånd 
Merker

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

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

1) = produksjonsåret er angitt på 
komponenten 
2) = Komponentens navn/kode er angitt på 
komponenten 
3) = Produsentens navn og produksjonsdato er 
angitt på komponenten
Symbolet under indikerer produksjons år 
og måned

3 – ADVARSLER OG BRUKSBEGRENSNINGER
P500 og P510 helmasker er utstyrt med to laterale spesielle filterholdere med 
bajonettkobling og derfor må de brukes kun med filtre fra PORTWEST-serien 
med spesiell bajonettkobling.
P516 helmasker er utstyrt med ett filter med EN148-1-filtertilkobling.
Disse helmasker er PVU som ikke gir oksygenforsyning. De kan brukes sammen 
med filtre bare i de områdene hvor oksygenkonsentrasjonen er > 17 % eller > 
23 % i volum. (Denne grensen kan variere i henhold til nasjonale forskrifter).
Filterenheten må ikke brukes i innestengte områder (f.eks. sisterner, 
tunneler) pga. oksygenmangel (O2 < 17 %) eller tilstedeværelsen av tunge 
oksygenfortrengende gasser (f.eks. karbondioksid).
Ikke bruk filtermasker i oksygenanrikede atmosfærer (> 23 %), på grunn av den 
sannsynlige risikoen for brann eller eksplosjon.
Ikke bruk åndedrettsvern mot atmosfæriske forurensninger som har dårlige 
varslingsegenskaper eller er ukjent eller direkte farlige for liv og helse eller mot 
kjemikalier som fører til sterke varmereaksjoner med kjemiske filtre.
Disse maskene er designet for å være kompatible med de vanligste hodeplagg 
(hjelmer, øreklokker etc.) og med verneplagg (kjeledresser). Når en helmaske 
brukes samtidig med for eksempel hjelmer til hodevern eller øreklokker for 
hørselsvern, er det nødvendig å bruke åndedrettsenheter over harnesset og alltid 
være oppmerksom på maskens justering/tilpassing.
Disse maskene må ikke brukes hvis miljøet og forurensningen er ukjent. Ved tvil 
må isolerende åndedrettsvern, som fungerer uavhengig av atmosfæren brukes.
Umiddelbart forlat arbeidsområdet, sjekk respiratorens integritet og skift ut 
deler hvis: a) delene blir skadet b) det blir vanskelig å puste c) svimmelhet 
eller annet ubehag oppstår d) du kan smake eller lukte forurensning eller en 
irritasjon oppstår.
For bruk med gass - og partikkelfiltre, følg bruksanvisningen og 
bruksbegrensninger angitt i den gjeldende produsentens anvisninger.
Denne enheten skal aldri endres.
Når et åndedrettsvern brukes i eksplosive atmosfærer skal instruksene som 
gjelder slike områder følges.
Referansestandarden EN 136 krever ingen kjemisk gjennomtrengning test. 
I nærvær av spesielt aggressive kjemikalier er ingen gjennomtrengning av 
forurensning ikke garantert og bruk er ikke tillatt.
Kun til bruk av opplært og kvalifisert personell. 
Skjegg, sideskjegg eller briller kan påvirke maskens tilpasning til ansiktet og 
kan føre til at luft slippes ut. I disse omstendigheter skal masken ikke brukes. 
Brukeren er ansvarlig for eventuelle skader som oppstår pga. uriktig bruk.

4 – BRUKSANVISNING
4.1 Kontroller før bruk 
Før hver gang masken brukes, er det nødvendig å utføre en kontroll av 
masken for å kontrollere for god funksjon.

KONTROLLPROSEDYRE:
1) Kontroll, når du tar masken ut av esken; undersøk masken grundig, 
kontroller at det ikke er skader og riper eller tegn på skitt; kontroller tilstanden 
til ansiktspakningen for deformeringer og helhet og kontroller at materialet 
ikke er stivt;
2) Kontroller at utåndingsventilen og innåndingventilen ikke er deformerte, 
er ødelagt eller er slitt. Ventiler skal være rene, uten deformeringer og skal 
beveges fritt;
3) Kontroller visirets tilstand og renhet;
4) Kontroller at hodestroppenes tilstand og elastisitet og at stroppene er helt 
strukket ut.
4.2 Påkledning og kontroll av passform
Etter kontrollen før bruk, ta på deg masken i henhold til denne prosedyren:
1) Strekk ut stroppene i hodeharnesset så mye som mulig; plasser harnesset 
bakom nakken og putt haken i ansiktspakningen mens du holder de to nederste 
stropper åpen med hendene. Dra masken over hodet og juster over ansiktet. Pass 
på at håret ikke setter seg fast mellom pakningen og pannen;
2) Juster sidestroppene og deretter de øvre stroppene og endelig de nederste 
stroppene. Ikke stram til stroppene for mye.
3) Negativ trykk passformkontroll. Mens du har masken på, lukk filterholderne 
med håndflaten og pust dypt inn. Masken skal dras inn mot ansiktet og forbli 
der mens du puster inn.
4) Positiv trykk passformkontroll. Plasser håndflaten av utåndingsventilen og 
pust forsiktig ut. Hvis masken buler litt ut betyr dette at passformen er korrekt.
Disse kontroller er nødvendig for å sikre at ansiktspakningen er riktig tilpasset. 
Hvis tilpasningen ikke er riktig, stram til stroppene eller juster masken 
over ansiktet. Gjenta kontrollen til tilpasningen er perfekt. Hvis du bruker 
tekstilharnesset (ekstrautstyr, på etterspørsel), er prosedyren den samme. Hvis 
du ikke får riktig passform, skal du ikke gå inn i det forurensede området.
4.3 Montering
Velg filtre i henhold til forurensingstype, sjekke utløpsdatoen og skru de to 
filtre til den laterale spesialkoblingen. Sørg for at pakningen på bunnen av 
bajonetthullene får god kontakt. For riktig bruk av filtre, se den gjeldende 
bruksanvisningen vedlagt filtrene og vær obs. på å bruke to filtre av samme type 
og klasse. Etter test av tetthet og filtertesten kan du gå inn i det forurensede 
området. Merknad vedrørende respiratorens bruk: gassfiltre skal byttes ut når 
brukeren kan lukter, smaker eller opplever irritasjon. Partikkelfiltre må skiftes ut 
seneste når pustemotstanden blir for høy 

5 – RENGJØRING OG OPPBEVARING
5.1 – Rengjøring og desinfeksjon 
Vær spesielt oppmerksom på eventuell forurensning på masken. Alle 
rengjøringsoperasjoner skal finne sted på trygge områder. Ikke bruk slipende 
stoffer til rengjøring av visiret og ikke bruk løsemidler. Bruk bare denne 
fremgangsmåten til å desinfisere maskene:
1) Etter fjerning av masken og det forurensede filteret skal det rengjøres under 
rennende vann for å fjerne det meste av forurensningen. Rengjør deretter 
grundigere ved å plassere masken i varmt vann (vannet skal ikke være varmere 
enn 40 °C) med et nøytralt vaskemiddel. Hvis desinfeksjon er påkrevd, bruk en 
vanlig desinfiserende løsning basert på kvartære ammoniumforbindelser 
2) Tørk masken med en myk, ren klut eller la det tørke naturlig. 
3) Når tørr, rengjør visiret med en ren bomullsdott. 
Undersøk masken i henhold til prosedyren ovenfor og følg samme prosedyren 
ved månedlige inspeksjoner. Hvis masken ser ut til å være defekt, skal det 
ikke brukes.
 
6. Oppbevaring 
Det anbefales at nye ansiktsmasker oppbevares i originalemballasjen i et 
ventilert lagerrom, unna sollys, varme og forurensninger. 
Lagringstemperaturen skal være mellom -10 °C og 50 °C med en relativ 
luftfuktighet < 80 %. PORTWEST helmasker kan brukes innen ti (10) år hvis de 
er ubrukte og riktig lagret.

7. Utvidet tegning
Se siste siden i dette brukerheftet

Last ned konformitetserklæring på: www.portwest.com/declarations

Helmaskene fra PORTWEST må brukes og vedlikeholdes i samsvar med følgende 
anvisningen hvor det gjelder bruken, begrensninger og vedlikehold. Feilaktig 
bruk, bruk av uegnede reservedeler eller dårlig vedlikehold utgjør en helse- og 
sikkerhetsfare og ugyldiggjør garantien og fritar produsenten fra alt ansvar. Det 
skal understrekes at personlig verneutstyr tiltenkt åndedrettsvern alltid skal 
brukes av personer som har fått spesialopplæring, under oppsyn av en person 
som er fullstendig klar over disse enhetenes begrensninger i bruksområder samt 
rådende lovverk i gjeldende land.

Advarsel 
Skulle du miste dette heftet eller hvis du trenger flere kopier, kontakt adressen 
nedenfor og oppgi dette kodenummeret: 99USP

Referer til produktets merking for detaljert informasjon angående standarder. 
Kun standarder og ikoner som vises både på produktet og Bruker Informasjon 
under er gyldige. Alle disse produktene samsvarer med kravene i Regulativ 
(EU 2016/425)

1 – GENERELT

BESKRIVELSE

Modell Klasse Anvendte filtre Materialet til 
ansiktspakning

P500 2 Spesial bajonett Gummi

P510 2 Spesial bajonett Silikon

P516 3 Standard EN 148-1 Gummi

PORTWEST helmasker er testet i henhold med standard EN 136:1998 som klasse 
2 (P500, P510) og klasse 3 (P516) og de består av: 
1. Ekstern ansiktspakning
2. Ekstra bredt panorama-visir støpt i polykarbonat
3. Front-komponent som er en støtte for utåndingsventilen med beholder
4. To laterale filterholdere med en spesial bajonettkobling (P500, (P510) eller ett 
sentralt filter med en EN 148-1 tilkobling (P516)
5. Indre maske for å redusere tomrom, støpt i silikon og utstyrt med to 
luftsirkulasjonsventiler som forhindrer visiret fra å bli dugget og motvirker 
dannelsen av et overdreven karbondioksidnivå i utåndet luft
6. Hodeseler (harness) med seks stropper, støpt i syntetisk gummi med 
hurtigspenner

PORTWEST helmasker er designet til å oppnå en perfekt forsegling uten 
irriterende trykk på nær sagt alle ansiktsformer.

1.2 Tegning og komponentliste
Se den utvidete tegningen av maskekomponenter på siste side.
1.3 Bruksområder
For riktig bruk av filteret, se gjeldende bruksanvisningen. Helmasker i denne 
serien kan brukes under forhold som krever både øyevern og åndedrettsvern. 
De er spesielt anbefalt for bruk med giftige og/eller farlige stoffer. Helmasken 
fra PORTWEST kan brukes med gass-, partikkel- og kombinerte filtre med 
den spesielle bajonettkoblingen. For riktig bruk og valg av gassfiltre, se levert 
bruksanvisning.

1.4 Valg av åndedrettsvern utstyrt med filter 
Ved valg av personlig verneutstyr av denne arten er det nødvendig å ta 
hensyn til følgende faktorer: NPF (nominell beskyttelsesfaktor) er verdien fra 
den maksimale prosentandelen av total inngående lekkasje tillat av relevant 
europeisk standard (NPF = 100 / % maksimal inngående lekkasje sluppet 
inn). APF (tildelt beskyttelsesfaktor) er nivået av åndedrettsvern som realistisk 
kan forventes å bli oppnådd ved bruk av en riktig brukt og tilpasset respirator 
(varierer for hver stat). TLV (terskelgrenseverdi) er konsentrasjonsterskelen – 
vanligvis oppgitt i deler per million, ppm – for tryggheten til personer utsatt for 
farlige stoffer. APF-en multiplisert med TLV-en til stoffene gir konsentrasjonen 
av forurensningen som brukeren kan utsettes for med en bestemt enhet. For valg 
og vedlikehold av filtreringsenheter og for definisjonen og bruken av APF og NPF 
se europeisk standard EN 529 og de gjeldende nasjonale forskrifter.

APF OPPSUMMERENDE TABELL

Type verneenhet NPF APF Merk
I FIN D S UK

Helmaske med 
partikkelfilter 
P1

5 4 5 5 5 5
Ikke anbefalt da høy 
gjennomtrengning 
gjennom filteret øker 
den totale inngående 
lekkasjen. Ikke egnet 
for flytende aerosoler, 
kreftfremkallende og 
radioaktive stoffer, 
mikroorganismer og 
biokjemiske midler.

Helmaske med 
partikkelfilter 
P2

16 15 15 15 15 15 Ikke egnet som vern 
mot radioaktive stoffer, 
mikroorganismer og 
aktive biokjemiske 
midler.

Helmaske med 
partikkelfilter 
P2

1000 400 500 400 500 40

Helmaske med 
gassfiltre *

2000 400 500 400 500 20 Gassfiltre A, B, E, K, AX, 
SX, HgP3 og NOP3 for 
varierte bruksområder. 
For mer informasjon, 
se PORTWEST -filterets 
bruksanvisning.

Enhet med 
kombinerte 
filtre

De angitte multipler av terskelverdi for gass- eller partikkelfilter 
er gitt hver for seg, men i alle tilfeller gjelder den laveste verdien.

* ved bruk as gassfiltre, skal de følgende konsentrasjoner ikke overskrides: 
klasse 1 < 0,1 % i vol., klasse 2 < 0,5 % i vol., klasse 3 < 1 % i vol. (standard 
EN 14387:2004).
 
2 – GODKJENNINGER OG MERKER 
PORTWEST fullmasker er verneutstyr som faller inn under Kategori 3 under 
Regulativ (EU2016/425) og senere endringer. Maskene har blitt produsert i 
samsvar med de tilhørende standardene EN 136:1998 og møter kravene for 
Klasse 2 (P500 og P510 modeller) og Klasse 3 (P516)

2.1 Merker
Et eksempel på merket i henhold til standard EN 136:1998

hvor: P516 indikerer modellnummer på masken; EN 136:1998 refererer til EN 
Standarden; Klasse 2 indikerer klassen produktet møter innenfor Standard 
CE er merkingen i henhold til HMS Regulativ EU 2016/425 Modul 2 og samsvar 
med EN 136:1998 Standard. 0426 indikerer at Italcert S.r.L., Viale Sarca, 336-
20126 Milano, Italia er testinstitutt og er ansvarlig for kontroll i henhold til PPE 
Regulativ 2016/425 Modul 2
Merket ( )  angir produsenten og er merket er på den indre 
masken.
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U
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EN 136

0426

P48 P4999USP

P500/P510
FULL FACE MASK
EN 136 CLASS 2

P516
FULL FACE MASK
EN 136 CLASS 3




