
ALLMÄN
En filtreringsanordning består av en ansiktsdel (full ansiktsmask, halv mask) ansluten med 
andningsskyddande filter. Det kan användas för att rena luften från gaser, ångor, damm, 
munar och rök som skadar hälsan. Användningsgränserna kommer från typen av filter, 
ansiktsstycket och miljöförhållandena. Följande uppgifter har en allmän karaktär och ska 
fyllas i med de nationella bestämmelserna och med informationsmeddelandet om den 
utrustning som ska användas tillsammans med filtret. Garantin och producentansvaret blir 
ogiltiga vid missbruk eller användning som inte överensstämmer med anvisningarna i detta 
meddelande. Filtreringsanordningarna är PPE av III-kategori och uppfyller kraven i förordning 
(EU 2016/425) och får endast användas av specialutbildade personer som är väl medvetna om 
de gränsvärden för lag som används.

GASFILTER, PARTIKELFILTER OCH KOMBINERADE FILTER - GUIDE TILL VAL
Filtren identifieras av en utmärkande färg och märke beroende på det skydd som ges som 
anges i relevanta standarder EN 14387: 2004 + A1: 2008 (gas och kombinerade filter) och EN 
143: 2000 / A1: 2006 (partikelfilter).

Filtertyp Klass Färg Användningsområden

A
1, 2 o 3 Brun organiska gaser och ångor (dvs lösningsmedel) med 

kokpunkt> 65 ° C

B
1, 2 o 3 Grå oorganiska gaser och ångor (dvs klor, svavelväte, cyanväte )

E
1, 2 o 3 Gul sura gaser (dvs svavel anhydrid) och andra sura gaser 

och ångor

K
1, 2 o 3 Grön ammoniak och ammoniak oorganiska derivat

AX
1 Brun organiska gaser och ångor (dvs lösningsmedel) med 

kokpunkt <65 ° C

P 1, 2 o 3 Vit damm, rök och dimma

 
 

 
Gasfilter (A B E K AX): ger skydd mot skadliga gaser och ångor men inte mot damm och 
aerosoler. Partikelfilter (P): ger skydd mot damm och aerosoler men inte mot skadliga gaser 
och ångor. Kombinationsfilter : ger skydd samtidigt mot skadliga gaser, ångor damm och 
aerosoler. Kombinationsfilter är en kombination mellan gas- och partikelfilter, dvs. A2P3. 
Filtren tillverkas i olika klasser för att medge att välja den bästa för någon särskild användning. 
De minimi uppträdanden som erbjuds av filtren är listade i tabellerna 1 och 2.

TABELL 1- GASFILTER UPPTRÄDANDEN

Gas test
Gas test 

konc. (%)
Genombrott 

Konc. (Ml / m3)
Genombrott 

Tid (min)Typ/klass

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 PARTIKELFILTER FÖRESTÄLLNINGAR

Klass Maximal penetration (%)
P1/P2/P3

NaCI

DOP

20/6/0.05

20/6/0.05

För att välja filtrerings andningsskydd är nödvändigt att överväga följande indikatorer: NPF 
(nominell skyddsfaktor) är det värde som kom från den maximala andel av den totala inläckage 
tillåtet enligt den relevanta europeiska standarden (NPF = 100 /% sammanlagt högst 
inläckage erkände) . APF (tilldelad skyddsfaktor) är graden av andningsskydd som realistiskt 
kan förväntas uppnås genom korrekt monterad respirator (det är olika för varje stat). TLV 

(tröskelvärdet) är en tröskelkoncentration - vanligen uttryckt i miljondelar, ppm - för säkerheten 
för de människor som utsätts för farliga ämnen som finns i luften. Under valet av respirator / 
filter måste du överväga APF faktorn och inte NPF faktor. APF multiplicerat med TLV av ämnet 
ger en uppfattning om koncentrationen av föroreningar till vilken en operatör kan exponeras 
med en specifik enhet. Vid användning av gasfilter inte överstiga följande koncentration av 
förorening: 0,1% för klass 1; 0,5% för klass 2 och 1% för klass 3. Samma råd tillämpas på de 
kombinerade filter (dvs A1B1P3 eller A1P2); Det är nödvändigt att välja separat partikelfiltret 
och gasfiltret och identifiera den rätta kombinationen med tanke på respektive APF. För 
urvalet och upprätthållande av filteranordningar, definition och användning av APF och NPF 
hänvisar också till den europeiska standarden EN 529: 2005 och relevant nationell lagstiftning. 
 
TABELL 3- VÄRDEN FÖR OLIKA ENHETER

Standard Beskrivning Klass av filter APF Standard Beskrivning Klass av filter APF

EN 140 Halvmask P1 4 EN 136 Helmask P1 4

P2 10 P2 15

P3 30 P3 400

Gas 30 Gas 400

APPLIKATIONER, BEGRÄNSNINGAR OCH VARNINGAR 
 
Dessa filter kan inte användas vid följande tillstånd:
• när typen och koncentrationen av förorenings är okänd.
• när syrehalten är lägre än 17% i volym (vilket ofta är fallet i slutna miljöer såsom brunnar, 

tunnlar, cisterner, etc.).
• när föroreningen är kolmonoxid eller en luktfri och smaklös gas.
• när vissa villkor är farliga för arbetarna och hälsa liv.
• För användning i explosionsfarliga miljöer respekterar de krav som ställs av den aktuella 

säkerheten och på arbetsplatsen skador kod
• Filtret får inte ändras eller ändras.
• Lämna arbetsområdet då andnings skadas, vilket resulterar i svårigheter att andas och / 

eller matthet.  
• Personer vars luktsinnet ändras får inte använda Filtreringsrespiratorer.Användningen av 

gas eller kombinerade andningsskydd under verk med öppen eld eller vätskedroppar metall kan 
orsaka allvarlig risk för operatören. 
AX filter skall användas endast en gång och vid slutet av en sådan period ska tas om hand.

FILTER ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL 
 
Dessa filter måste användas ansluten till Portwest halvmasker eller helmasker. Läs noga 
denna bruksanvisning, och usersheet av utrustningen (halvmask eller helmask) som används 
med filtren. Filter är förpackade i en förseglad plastpåse. Bajonetten filter måste användas 
alltid dubbla; filter med en vikt övre till 300 g skall inte vara direkt ansluten till halvmasker 
och filter med en vikt övre till 500 g skall inte vara direkt ansluten till helmasker. Välj filtret, 
hålla uppmärksamhet på färg och identifieringsmärkning och kontrollera att filtret är av rätt 
typ för den avsedda användningen. Kontrollera att filtret inte har gått ut (utgångsdatum 
är tryckt på alla filter, denna dag skall vara giltigt om filtret har hållits förseglad inom 
de rekommenderade lagringsförhållanden). Inspektera både filtret och ansiktsdelen för 
eventuella avbrott eller skador. För användning, öppna det förseglade paketet, passa filtren 
för att filterhuset på halvmask eller helmask, skruva filtret ordentligt. Under normala 
användningsförhållanden, är hållbarheten hos filtret inte bara på grund av koncentration 
av skadliga ämnen, men för många andra element, som är svåra att bestämmas, såsom 
graden av luftfuktighet, lufttemperatur, den inandade luftvolymen, trötthet arbetarens, 
etc. arbetstagaren ska lämna omedelbart arbetsområdet och ersätta filtren när han börjar 
lukta gas lukt med gasfilter eller när han börjar uppfatta en ökning av andningsmotstånd 
med partikelfilter. Vid slutet av arbetsskiftet ska respiratorn förvaras i en ren och torr plats, 
i enlighet med villkoren för lagring anges i användarinformationen. De Portwest filter inte 
kräver underhåll och behöver inte rengöras, regenereras eller blåst. Utmattade filter skall 
bytas ut samtidigt och demonteras enligt den nationella lagstiftningen även i förhållande till 
det ämne som de har behållit.

Ladda ner försäkran om överensstämmelse @ www.portwest.com/declarations

Lagras inom temperaturerna anges 
i piktogram

Inte överstiger andelen relativ fuktighet (RH) som anges under lagring

EXP. DATE mm/
yyyy

Läs utgångsdatum anges som 
mm / dd (5 år)

Filter för att endast användas i par

Läs informationsmeddelandet 
noggrant

Identifikationssymbol för Tillverkare

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

Märkningen med bokstaven R visar att ytterligare tester enligt EN 143: 2000 / A1: 2006 har visat att partikel fi lter eller partikel fi ltering kombinerad 
fi lter kan återanvändas efter aerosol exponering i mer än ett skift. EN 14387: 2004 (med ändring A1: 2008) och EN 143: 2000 / A1: 2006 är 
referensstandarder med sina publicerings år.

NR Disponibel. Det betyder att den måste kastas bort efter ett arbetspass
LOT./BATCH/     Antal produktionssats
CE 0426 CE-märkning som anger att de väsentliga kraven i bilaga II i PPE-förordningen 2016/425 är uppfyllda. Numret 0426 identifierar det 

anmälda organet Italcert S.r.l., Viale Sarca 336, 20126 Milano (Italien) som ansvarar för kontrollen enligt PPE-förordning 2016/425 
Modul C2

PARTIKEL, GAS OCH 
KOMBINERADE 
SERIE FILTER 
FÖR PORTWEST 
HALVMASKER OCH 
HELMASKER

LAGRING
Dessa filter bör hållas i sin 
originalförpackning på en torr 
plats borta från värmekällor vid 
ett temperaturområde mellan 
-10 ° C och 50 ° C och med en 
relativ fuktighet <80%.

MÄRKNING
Följande information är noterad 
på filtret etikett

SE

Kod Typ Förbindelse Användande Kompatibel Halvmask Kompatibel Helmask

P902 A2 Bajonett Par P420/P430 P500/P510

P921 ABEK1 Bajonett Par P420/P430 P500/P510

P941 P3R Bajonett Par P420/P430 P500/P510

P952 A2P3R Bajonett Par P420/P430 P500/P510

P971 ABEK1P3 Bajonett Par P420/P430 P500/P510

P906 A2 Standard gänganslutning 148-1 Enkel / P516

P926 ABEK2 Standard gänganslutning 148-1 Enkel / P516

P946 P3R Standard gänganslutning 148-1 Enkel / P516

P976 ABEK2P3R Standard gänganslutning 148-1 Enkel / P516

P956 A2P3 Standard gänganslutning 148-1 Enkel / P516

ANVÄNDAR INFORMATION     FILTER HALVA ANSIKTET OCH / ELLER HELMASK

TILLVERKARE

Portwest Limited, Westport, Co Mayo, Ireland

Namn och adress till anmält organ som har utfärdat EG-intyg:

Italcert S.r.l., Viale Sarca, 336-20126  Milano, Italy 

(Notified Body n° 0426)

i

0426
EN 143:2000
EN 14387:2004

P 22  

70USP




