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ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL AV PORTWEST HELMASKERSE 2.2 Komponenters märkning
Alla komponenter som kan påverka säkerheten genom åldrande är märkta 
för att vara lätta att identifiera. I synnerhet i nedanstående tabell listas de 
komponenter som är märkta med sin kod och / eller med tillverkningsår, när 
föreslagits av standarden EN 136.1998 (Prospect A.1, App. A).

Komponenter markeringar Notera

Utandningsmembran 
Anslutning för speciella bajonett 
filter 
yttätning 
Sele 
Visir 
innermask  
Spännbandet

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

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

1) = på komponenten markeras endast 
tillverkningsåret  
2) = på komponenten markeras bara namnet / 
code av komponent 
3) = på komponenten är märkta namn och 
tillverkningsdatum
Symbolen nedan anger år och / eller månad 
för produktion

3 - VARNING OCH BEGRÄNSNINGAR FÖR ANVÄNDNING

P516 helmasker är utrustade för att användas med ett filter med EN148-1 
filteranslutning.
Dessa helmasker är personlig skyddsutrustning som inte tillföra syre. De kan 
användas tillsammans med filter endast inom områden där syrekoncentrationen 
är> 17% eller <23% i volym. (Detta gränsvärde kan variera beroende på 
nationella bestämmelser).
Dessa helmasker är personlig skyddsutrustning som inte tillföra syre. De kan 
användas tillsammans med filter endast inom områden där syrekoncentrationen 
är> 17% eller <23% i volym. (Detta gränsvärde kan variera beroende på 
nationella bestämmelser).
Använd inte filtrerings andningsskydd i syreberikad atmosfär (> 23%), på grund 
av den sannolika risken för brand eller explosion.
Använd inte för andningsskydd mot atmosfäriska föroreningar som har dåliga 
varningsegenskaper eller är okända eller omedelbart farlig för liv och hälsa eller 
mot kemikalier som genererar höga värmer reaktions med kemiska filter.
Dessa masker är utformade för att vara kompatibla med de vanligaste 
huvudbonader (hjälmar, hörselskydd, etc.) och med skyddskläder (overaller); 
när helmasken används samtidigt, till exempel, med hjälmar för huvudet skydd 
eller hörselkåpor för hörselskydd, är det nödvändigt att hålla uppmärksamheten 
att bära andningsskydd över selen och hur det skulle vara bättre att alltid 
kontrollera tätheten av masken.
Dessa masker får inte användas om miljön och förorening är okända. I 
tveksamma fall måste isolerande andningsskydd som fungerar oberoende av 
atmosfären användas.
Lämna arbetsområdet omedelbart, kontrollera integritet respiratorer och byta ut 
delar om: a) delar skadas b) andning blir svårt c) yrsel eller obehag uppstår d) du 
smaka eller lukta föroreningarna eller irritation uppstår.
För användning med gas och partikelfilter följer anvisningarna och 
begränsningar för användningen som anges i det aktuella tillverkarens 
anvisningar.
Aldrig modifiera eller ändra denna enhet .
När en andningsskyddet används i explosiv atmosfär, följ instruktionerna för 
dessa områden.
Referens standarden EN 136 kräver ingen kemisk genomträngning test. I närvaro 
av särskilt aggressiva kemikalier är det inte garantera icke permeabilitet för 
sådana föroreningar och det är förbjudet att använda.
Endast för användning av utbildad och behörig personal. 
Skägg, långa polisonger eller skådespel stjälkar kan störa vidhäftningen av 
masken i ansiktet och de kan orsaka flykten av luften. Använd inte under sådana 
omständigheter eller bäraren kommer att vara ansvarig för eventuella skador 
som kan orsakas av detta felaktig användning.

4 - BRUKSANVISNING
4,1 Kontroll före användning 
 
Före varje användning av masken, är det nödvändigt att göra en 
kontroll på den, för att kontrollera en väl fungerande.
KONTROLLERA FÖRFARANDE:
1) Kontrollera, när du drar ut masken från sin box; noggrant undersöka masken, 
kontrollera att det inte finns skador och riva eller smuts tecken; kontrollera 
ansiktstätningen villkor för deformation och intactness och kontrollera material 
som inte vara stel har,
2) Kontrollera att utandningsventilen och inandningsventilen inte har 
deformationer, inbrott eller rivning. Ventiler måste rengöras, inte deformeras 
och röra sig fritt;
3) styra visiret skick och renhet;
4) Se till att huvudsele tillstånd och elasticitet och banden är helt utskjutna.
4,2 påtagning och passform kontroll
Efter kontrollen före användning, don masken följande procedur:
1) De långsträckta banden av huvudselen så mycket som möjligt; sätta selen 
bakom nacken och sätta hakan i ansiktstätning, hålla de två nedre remmarna 
öppnas med händerna. Dra masken över huvudet och justera den på ansiktet. Se 
till att håret inte förblir instängd mellan tätning och panna;
2) Justera sidobanden, då de övre banden och slutligen lägre. Inte tätt banden 
överdrivet;
3) Negativ tryckpassning kontroll, samtidigt som bär masken, nära antingen 
filterhållaren med hjälp av handflatorna och ta ett djupt andetag. Masken ska 
kollapsa in mot ansiktet och förblir så så länge du andas in;
4) Positivt tryckpassning check, placera handflatan över utandningsventilkåpan 
och andas ut försiktigt. Om masken buktar försiktigt, innebär detta att en korrekt 
passning har erhållits.
Dessa kontroller är nödvändiga för att säkerställa att ansiktstätningen är korrekt 
monterad. Om det inte är det, spänn eller justera masken ver ansiktet. Upprepa 
sedan kontrollen tills passningen är perfekt. Om textilmattan används (tillval 
beslag på begäran), är densamma proceduren. Om du inte kan uppnå en 
ordentlig passning inte ange det förorenade området.
4,3 Montering
Välj filtren beroende på vilken typ av förorening kontrollera utgångsdatum 
och skruva fast dem två till den laterala särskild kontakt, se till att tätningen 
vid botten av bajonetthålen gör god kontakt. För en korrekt användning 
av filter, se relativ användares information bifogas samma filter och hålla 
uppmärksamheten att använda två filter av samma typ och klass. Nu, efter 
täthetsprovning och filterkontroll, kan du skriva in det förorenade området. 
Anmärkning på respirator användning: gasfilter skall vara ersättas när 
användaren börjar att avkänna lukt, smak eller irritation. Partikelfilter måste 
bytas senast när andningsmotståndet blir för hög 

5 - Rengöring och förvaring
5,1 - Rengöring och desinfektion 
Var särskilt försiktig om eventuella föroreningar som avsatts på masken. Alla 
rengöringsoperationer bör ske i säkra områden. Använd inte slipmedel för 
att rengöra visiret inte lösningsmedel. Använd endast denna procedur för att 
rengöra och desinficera maskerna:
1) Efter att masken och det förorenade filtret rent under rinnande vatten för 
att avlägsna det mesta av föroreningarna, rengör mer fullständigt genom att 
placera i varmt vatten (temperatur inte över till 40 ° C) med en neutral tvål Om 
desinfektion krävs. använd en lösning av en gemensam desinfektionsmedel 
baserat på kvartära ammoniumföreningar 
2) Torka masken med en mjuk, ren trasa eller göra det torka naturligt. 
3) När det är torrt, rent visiret med en ren bomullstuss. 
Undersök masken i enlighet med ovanstående provedure och följ samma 
procedur för den månatliga inspektion. Om m.ö.h. verkar defekt, inte använda 
den.
 
6. Förvaring 
Det är lämpligt att hålla nya ansiktsmasker i sin originalförpackning i ett 
ventilerat förrådet, bort från sol, värme och föroreningar. 
Lagring måste utföras mellan -10 ° C och + 50 ° C med en relativ fuktighet 
<80%. PORTWEST helmasker om oanvänd och förvaras på rätt sätt kan 
användas inom 10 (tio) år.

7. sprängskiss
Se sista sidan i denna bipacksedeln

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

De PORTWEST helmasker måste användas och underhållas i enlighet med 
följande instruktioner så långt som att använda de begränsningar och underhåll 
berörs. Felaktig användning är farlig användning av olämpliga reservdelar eller 
dåligt underhåll 
 
för hälsa och säkerhet och upphäver garantin friande tillverkaren från allt ansvar. 
Det måste understrykas att personlig skyddsutrustning för andningsskydd alltid 
måste användas av specialutbildade personer, övervakas av en person fullt 
medveten om gränserna för tillämpning av dessa enheter och de lagar som finns 
i att vara i det berörda landet.

Varning

Se produktens etikett / märkning för detaljerad information om motsvarande 
standarder. Endast standarder och ikoner som visas på både produkten och 
användarinformationen nedan är tillämpliga. Alla dessa produkter uppfyller 
kraven i förordning (EU 2016/425).

1 - ALLMÄNT

BESKRIVNING

Modell Klass filter som används Yttätning 
material

P500 2 speciell bajonett Gummi

P510 2 speciell bajonett Silikon

P516 3 Standarden EN 148-1 Gummi

PORTWEST helmasker testas i enlighet med standarden EN 136: 1998 som klass 
2 (P500, P510) och klass 3 (P516) och de består av: 
1. Extern yttätning
2. Extra bred panoramavisir gjutna i polykarbonat
3. Frontal komponent som är ett stöd för utandningsventilen med innehavaren
4. Två sidofilterhållare med speciella bajonettfattning (P500, P510) eller en 
central filterhållare med EN 148-1-anslutning (P516)
5. Inre mask för att minska dödutrymmet gjuten i silikon försedd med två 
luftcirkulationsventiler som förhindrar att visiret från ångande upp och mot 
bildandet av en överdriven koldioxidhalten i utandningsluften
6. Head sele med sex band, gjutna i syntetiskt gummi med snabbfäste spännen

PORTWEST helmasker är utformade för att uppnå en perfekt tätning utan 
besvärande tryck på de flesta ansiktsformer.

1,2 Rita och komponenter lista
Se expand ritning av masker komponenter på sista sidan.
1.3 Ansökan
För en korrekt filter användning, se respektive bruksanvisning. De helmasker 
i denna serie kan användas i förhållanden som kräver skydd för båda ögonen 
och andning. De är särskilt rekommenderas för giftiga och / eller farliga ämnen. 
Helmasken PORTWEST kan användas med gas, partikel och kombinerade filter 
med den speciella bajonettfattning. För en korrekt användning och val av 
gasfilter se den medföljande bruksanvisningen.
1,4 Val av andningsskydd utrustad med filter 
Att välja denna typ av personlig skyddsutrustning är det nödvändigt att beakta 
följande indikatorer: NPF (nominell skyddsfaktor) är värdet kom från den 
maximala andel av den totala inläckage tillåtet enligt den relevanta europeiska 
standarden (NPF = 100 /% maximal total 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 (gränsvärde) 
är en tröskelkoncentration - vanligen uttryckt i miljondelar, ppm - för säkerheten 
för de människor som utsätts för farliga ämnen. APF multiplicerat med TLV av 
ämnet ger koncentrationen av föroreningar till vilken en operatör kan vara 
exponeras bär en specifik enhet. För urvalet och upprätthållande av 
filteranordningar och för definition och användning av APF och NPF hänvisar 
också till den europeiska standarden EN 529 och relevant nationell lagstiftning.

APF SAMMANFATTANDE TABELL

Typ av 
skyddsanordning

NPF APF Notera
I FIN D S UK

Helmask med 
partikelfilter P1 5 4 5 5 5 5

Inte lämpligt som den 
höga penetrationen 
genom filtret ökar 
den totala inläckage. 
Inte lämplig för 
flytande aerosoler, 
cancerframkallande 
och radioaktiva ämnen, 
mikroorganismer och 
biokemiska medel.

Helmask med 
partikelfilter P2

16 15 15 15 15 15 Inte lämpar sig 
för skydd mot 
radioaktiva ämnen 
mikroorganismer och 
aktiva biokemiska 
medel.

Helmask med 
partikelfilter P2

1000 400 500 400 500 40

Helmask med 
gasfilter *

2000 400 500 400 500 20 Gasfilter A, B, E, K, AX, 
SX, HgP3, NOP3 för 
olika tillämpningar. För 
ytterligare information 
se PORTWEST 
filtrerar användarens 
information talet.

Enhet med 
kombinationsfilter

De angivna multiplar av tröskelvärdet för gasen eller 
partikelfilter ges separat, men i alla fall det lägsta värdet gäller

* Vid användning av gasfilter inte överskrider följande koncentrationer:. Klass 
1 <0,1% i volym, klass 2 <0,5% i volym, klass 3 <1% i volym.. (EN 14387: 
2004 Standard).
 
2 - Godkännanden och märkning 
PORTWEST-ansiktsmasker är personliga skyddsapparater som omfattas av 
kategori III med avseende på förordning (EU 2016/425) och efterföljande 
ändringar. Maskerna har certifierats i enlighet med den harmoniserade 
standarden EN 136: 1998 och uppfyller kraven för klass 2 (P500- och P510-
modeller) eller Klass 3 (P516-modellen).

2,1 Märkning
Exempel på märkning enligt EN 136: 1998 standard

där: P516 anger maskens modell; EN 136: 1998 anger den referens europeiska 
standarden Cl.2 anger klassen enligt EN 136 Standard som enheten hör till; 
CE är märket som indikerar överensstämmelse med hälso- och säkerhetskraven 
i regel EU 2016/425 modul 2 och överensstämmelsen med EN 136: 
1998-standarden. 0426 indikerar att Italcert S., Viale Sarca, 336-20126 Milano, 
Italien, är det anmälda organet som ansvarar för kontrollen enligt PPE-
förordning 2016/425, modul C2

Märkningen ( )  anger tillverkaren och den är markerad på 
innermasken .

i

99
U

SP

EN 136

0426

P42 P4399USP

P500/P510
FULL FACE MASK
EN 136 CLASS 2

P516
FULL FACE MASK
EN 136 CLASS 3




