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NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE PORTWESTOVIH CELOOBRAZNIH MASKSI 2.2 Oznaka komponent
Vse komponente, ki z zastarelostjo lahko vplivajo na varnost, so označene in 
tako zlahka prepoznavne. Zlasti v spodnji tabeli so navedene komponente, 
ki so označene s svojo kodo in/ali letom izdelave, ko to predlaga standard EN 
136.1998 (Prospekt A.1, dod. A).

Komponente Oznake Opombe

Ekshalacijska membrana 
Priključek za poseben bajonetni filter 
Obrazno tesnilo 
Naglavni trak 
Vizir 
Notranja maska 
Vpenjalni trak

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

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

1) = na komponenti je označeno le leto 
izdelave 
2) = na komponenti je označeno samo ime/
koda komponente 
3) = na komponenti je označeno ime in 
datum izdelave
Spodnja oznaka označuje leto in / ali mesec 
proizvodnje

3 – OPOZORILO IN OMEJITVE UPORABE
Celoobrazne maske P500 in P510 so opremljene z dvema bočnima nosilcema 
bajonetnih filtrov s posebno povezavo, zato jih je potrebno uporabljati izključno s 
filtri za PORTWESTOVE serije s posebno bajonetno povezavo.
Celoobrazne maske P516 so opremljene za uporabo z enim filtrom s filtrskim 
priključkom EN 148-1.
Te celoobrazne maske so OVO, ki ne dovaja kisik. Prav tako se lahko uporabljajo 
skupaj s filtri le tam, kjer je koncentracija kisika > 17 % ali <23 % volumna. (Ta 
mejna vrednost se lahko spreminja v skladu z nacionalnimi predpisi).
Filtrirne naprave se ne sme uporabljati v omejenem prostoru (npr. v cisternah, 
predorih), zaradi pomanjkanja kisika (O2 < 17 %), ali ob prisotnosti težkih 
plinov, ki izpodrivajo kisik (npr. ogljikovega dioksida).
Filtrirnih dihalnih naprav ne uporabljajte v s kisikom obogatenem ozračju (> 23 
%), ker obstaja verjetnost nevarnosti požara ali eksplozije.
Ne uporabljajte za zaščito dihal pred atmosferskimi onesnaževalci, ki imajo 
slabe opozorilne lastnosti, so neznane ali predstavljajo takojšnjo nevarnost za 
življenje in zdravje ljudi, ali pred kemikalijami, ki ustvarjajo visoke toplotne 
reakcije s kemičnimi filtri.
Te maske so oblikovane tako, da so združljive z večino običajne naglavne opreme 
(čeladami, naušniki, itd.) in zaščitno obleko (kombinezoni); ko se celoobrazna 
maska uporablja istočasno, na primer, s čeladami za zaščito glave ali naušniki za 
zaščito sluha, je potrebno ohraniti pozornost na nošenje dihalnih naprav prek 
trakov in bi bilo bolje, vedno preveriti tesnenje maske.
Teh mask se ne sme uporabljati, če sta okolje in onesnaženje neznana. V 
primeru dvoma je potrebno uporabiti izolacijske dihalne aparate, ki delujejo 
neodvisno od ozračja.
Takoj zapustite delovno področje, preverite celovitost respiratorjev in zamenjajte 
dele, če: a) se deli poškodujejo b) dihanje postane težko c) se pojavi omotica ali 
druga stiska d) okusite ali zavohate onesnaževalce ali če se pojavi draženje.
Za uporabo s filtri za plin in delce sledite navodilom in omejitvam uporabe, 
navedenim v relevantnih navodilih proizvajalca.
Nikoli ne predelujte ali spreminjajte te naprave.
Ko se zaščita dihal uporablja v eksplozivnih ozračjih, prosimo sledite navodilom 
za ta območja.
Referenčni standard EN 136 ne zahteva testa kemične prepustnosti. Ob 
navzočnosti posebej agresivnih kemikalij se ne zagotavlja neprepustnost teh 
onesnaževalcev in je prepovedana uporaba.
Le za uporabo s strani usposobljenega in kvalificiranega osebja. 
Brade, dolgi zalisci ali ročke očal lahko ovirajo oprijemljivost maske na obraz in 
lahko povzročijo uhajanje 
zraka. Ne uporabljajte v takih okoliščinah ali pa bo uporabnik odgovoren za 
morebitno škodo, ki se lahko povzroči s takšno 
nepravilno uporabo.

4 – NAVODILA ZA UPORABO
4.1 Preverjanje pred uporabo 
Pred vsako uporabo maske jo je potrebno pregledati, da se preveri 
dobro delovanje.

POSTOPEK PREVERJANJA:
1) Preverite ob odstranitvi maske iz njene škatle; natančno preučite masko, 
preverite, da ni poškodb, raztrganin ali znakov umazanije; preverite stanje 
obraznega tesnila za deformacije in neokrnjenost ter preverite material, ki 
ne sme biti tog;
2) Preverite, da ekshalacijski in inhalacijski ventil nimata deformacij, zlomov ali 
raztrganin. Ventili morajo biti čisti, nedeformirani in se morajo svobodno gibati;
3) Preverite stanje in čistost vizirja;
4) Preverite stanje naglavnih trakov in elastičnost ter zagotovite, da so trakovi 
popolnoma iztegnjeni.
4.2 Preverjanje natikanja in prileganja
Po preverjanju pred uporabo, nataknite masko po tem postopku:
1) Raztegnite naglavne trakove, kolikor je mogoče; trakove dajte izza vratu in 
položite brado v obrazno tesnilo, medtem ko z rokami držite dva spodnja trakova 
odprta. Potegnite masko čez glavo in jo prilagodite obrazu. Prepričajte se, da 
lasje ne ostane ujeti med tesnilom in čelom;
2) Prilagodite stranske trakove, nato zgornje in na koncu nižje. Trakov ne smete 
preveč zategniti;
3) Preverjanje prileganja ob negativnem tlaku; med nošenjem maske zaprite 
držala filtra z uporabo dlani rok in globoko vdihnite. Maska se mora skrčiti v 
smeri obraza in ostati tako, dokler vdihujete;
4) Preverjanje prileganja ob pozitivnem tlaku;, položite dlan roke na pokrov 
ekshalacijskega ventila in počasi izdihnite. Če se maska počasi izboči, to pomeni, 
da je bilo doseženo pravilno prileganje.
Ti pregledi so potrebni za zagotovitev pravilne namestitve obraznega tesnila. Če 
temu ni tako, zategnite trakove ali prilagodite masko prek obraza. Nato ponovite 
pregled, dokler ne zagotovite pravilnega prileganja. Ob uporabi tekstilnega 
traku (neobvezna oprema, na zahtevo) je postopek enak. Če ne morete doseči 
pravilnega prileganja, ne vstopajte na okuženo območje.
4.3 Montiranje
Izberite filtra, glede na vrsto onesnaževalca, preverite datum izteka in ju privijte 
na poseben stranski priključek in zagotovite, da tesnilo na dnu lukenj bajoneta 
omogoča dober kontakt. Za pravilno uporabo filtrov si oglejte 
relevantne informacije za uporabo, priložene istim filtrom in bodite pozorni 
na to, da uporabite dva filtra iste vrste in razreda. Po testu neprepustnosti in 
preverjanju filtra lahko vstopite na okuženo območje. Opomba glede uporabe 
respiratorja: Filtre za plin je potrebno 
zamenjati, ko začne uporabnik zaznavati vonj, okus ali draženje. Filtre za delce je 
treba zamenjati najkasneje takrat, ko dihalni upor postane previsok 

5 – ČIŠČENJE IN SHRANJEVANJE
5.1 – Čiščenje in razkuževanje 
Bodite posebej pozorni na morebitne onesnaževalce, ki se odlagajo na masko. 
Vse postopke čiščenja je potrebno opraviti v varnih območjih. Za čiščenje vizirja 
ne uporabljajte abrazivnih snovi in topil. Za čiščenje in razkuževanje maske 
uporabljajte izključno ta postopek:
1) Po odstranitvi maske in onesnaženega filtra, ju očististite pod tekočo vodo, 
da odstranite večino onesnaževalcev; potem izvedite natančnejše čiščenje s 
polaganjem v vročo vodo (temperatura ne sme biti višja od 40 °C) in nevtralnim 
milom. Če je potrebno razkuževanje, uporabite raztopino običajnega razkužila, ki 
temelji na kvartarnih amonijevih spojinah 
2) Posušite masko z mehko, čisto krpo ali pa jo posušite naravno. 
3) Ko se posuši, očistite vizir s čisto vato. 
Preučite masko v skladu z zgoraj omenjenim postopkom in opravite isti postopek 
ob mesečnem pregledu. Če se maska izkaže za okvarjeno, je ne uporabljajte.
 
6. Shranjevanje 
Priporočljivo je, da nove maske hranite v originalni embalaži, v prezračevanem 
skladiščnem prostoru, proč od sonca, toplote in onesnaževalcev. 
Shranjevanje mora potekati med -10 °C in + 50 °C, pri relativni vlažnosti < 80 
%. PORTWESTOVE celoobrazne maske, če so nerabljene in pravilno shranjene, se 
lahko uporablja v roku 10 (deset) let.

7. Podrobna risba
Glejte zadnjo stran tega letaka za uporabo

Prenesite izjavo o skladnosti @ www.portwest.com/izjave

PORTWESTOVE celoobrazne maske je potrebno uporabljati in vzdrževati v skladu 
z naslednjimi navodili, kar zadeva uporabo, omejitve in vzdrževanje. Nepravilna 
uporaba, uporaba neprimernih rezervnih delov ali slabo vzdrževanje je nevarno 
za zdravje in varnost ter razveljavlja garancijo in proizvajalca razbremenuje 
vseh odgovornosti. Potrebno je poudariti, da morajo osebno varovalno opremo 
za zaščito dihal vedno uporabljati posebno usposobljeni ljudje, pod nadzorom 
osebe, ki se popolnoma zaveda omejitev uporabe teh naprav in zakonov, ki 
pridejo v poštev v predmetni državi.

Opozorilo 
Če ste izgubili to navodilo, ali zahtevate več izvodov, prosimo, da se obrnete na 
spodaj naveden naslov in navedete to kodno številko: 99 USP

Za podrobnejše informacije o ustreznih standardih glejte oznako / oznake 
izdelka. Uporabljajo se samo standardi in ikone, ki se pojavljajo na izdelku in 
na navodilih za uporabnike v nadaljevanju. Vsi ti izdelki ustrezajo zahtevam 
Uredbe (EU 2016/425).

1 – SPLOŠNO

OPIS
Model Razred Uporabljeni filtri Material 

obraznega 
tesnila

P500 2 Poseben bajonet Guma

P510 2 Poseben bajonet Silikon

P516 3 Standard EN 148-1 Guma

PORTWESTOVE celoobrazne maske so testirane v skladu s standardom EN 
136:1998, kot razred 2 (P500, P510) in razred 3 (P516) in so sestavljene iz: 
1. Zunanjega obraznega tesnila
2. Ekstra širokega panoramskega vizirja, oblikovanega iz polikarbonata
3. Frontalne komponente, ki je podpora izdihalnemu ventilu in njegovemu držalu
4. Dveh stranskih držal za filter s posebnim bajonetnim priključkom (P500, P510) 
ali enega osrednjega držala filtra s povezavo EN 148-1 (P516)
5. Notranje maske, oblikovane iz silikona, za zmanjšanje mrtvega prostora, z 
dvema ventiloma za kroženje zraka, ki preprečujeta kopičenje pare na vizirju in 
preprečujeta nastanek čezmerne ravni ogljikovega dioksida v izdihanem zraku
6. Naglavnega traku s šestimi pasovi, oblikovanega iz sintetičnega kavčuka z 
zaponkami za hitro pritrditev

PORTWESTOVE celoobrazne maske so namenjene za doseganje popolnega 
tesnjenja, brez nadležnih pritiskov, za večino oblik obraza.

1.2 Risba in seznam komponent
Razširjeno risbo komponent maske si oglejte na zadnji strani.
1.3 Uporaba
Za pravilno uporabo filtra, si oglejte ustrezna navodila za uporabo. Celoobrazne 
maske iz te serije se lahko uporabljajo pod pogoji, ki zahtevajo zaščito tako 
oči kot dihal. So še posebej priporočljive za strupene in/ali nevarne snovi. 
Celoobrazne maske PORTWEST se lahko uporabljajo s plinskimi filtri, filtri delcev 
in kombiniranimi filtri s posebnim bajonetnim priključkom. Za pravilno uporabo 
in izbiro plinskih filtrov si oglejte dobljena navodila za uporabo.
1.4 Izbira zaščite za dihala, opremljene s filtrom 
Pri izbiri tovrstnih osebnih zaščitnih sredstev je potrebno upoštevati naslednje 
kazalnike: NPF (nominalni faktor zaščite) je vrednost, ki izhaja iz maksimalnega 
odstotka celotnega prepuščanja navznoter, ki ga dovoljuje ustrezni evropski 
standard (NPF 
= 100/% maksimalnega priznanega skupnega prepuščanja). APF (dodeljen 
zaščitni faktor) je raven zaščite dihal, ki jo je mogoče realno pričakovati s 
pravilno nameščenim respiratorjem (različen za vsako državo). TLV (mejna 
vrednost praga) 
je mejna koncentracija - običajno izražena v delcih na milijon, ppm - za varnost 
ljudi, ki so izpostavljeni nevarnim snovem. APF, pomnožena s TLV snovi pomeni 
koncentracijo škodljivih snovi, katerim je uporabnik lahko 
izpostavljen ob nošenju posebne naprave. Za izbiro in vzdrževanje filtrirnih 
naprav in za opredelitev ter uporabo APF in NPF si oglejte tudi evropski standard 
EN 529 in relevantne nacionalne predpise.

TABELA S POVZETKI APF

Vrsta zaščitne 
naprave

NPF APF Opomba
I FIN D S UK

Celoobrazna 
maska s filtrom 
delcev P1

5 4 5 5 5 5
Ni priporočljivo, saj 
visoka penetracija skozi 
filter povečuje celotno 
prepuščanje navznoter. 
Ni primerno za tekoče 
aerosole, kancerogene 
in radioaktivne snovi, 
mikroorganizme in 
biokemična sredstva.

Celoobrazna 
maska s filtrom 
delcev P2

16 15 15 15 15 15 Ni primerno za zaščito 
pred radioaktivnimi 
snovmi, mikroorganizmi 
in aktivnimi 
biokemičnimi dejavniki.

Celoobrazna 
maska s filtrom 
delcev P2

1000 400 500 400 500 40

Celoobrazna 
maska s 
plinskimi filtri *

2000 400 500 400 500 20 Plinski filtri A, B, E, K, 
AX, SX, HgP3, NOP3 za 
različne vrste uporabe. 
Za več informacij si 
oglejte informacije za 
uporabo PORTWEST 
filtrov.

Naprava s 
kombiniranim 
filtrom

Opredeljeni večkratniki vrednosti praga za filtre plinov ali 
delcev so podani ločeno, ampak se v vseh primerih uporablja 
najnižja vrednost

* Pri uporabi filtrov za plin, ne presežite naslednjih koncentracij: razred 1 <0,1 % 
v vol., razred 2 <0,5 % v vol., razred 3 <1 % v vol. (standard EN 14387:2004).
 
2 – ODOBRITVE IN OZNAKE 
Celoobrazne maske PORTWEST so osebne zaščitne naprave, ki sodijo v kategorijo 
III v zvezi z Uredbo (EU 2016/425) in naknadnimi spremembami. Maske so 
certificirane v skladu s harmoniziranim standardom EN 136: 1998 in izpolnjujejo 
zahteve, določene za razred 2 (modeli P500 in P510) ali razred 3 (model P516).

2.1 Oznake
Primer oznake, glede na standard EN 136:1998

kjer: P516 označuje model maske; EN 136: 1998 označuje referenčni Evropski 
Standard; Cl.2 označuje razred v skladu s standardom EN 136, v katerega 
spada naprava; 
Oznaka CE označuje skladnost z bistvenimi zahtevami k prilog II uredbe o Osebni 
Zaščitni Opremi 2016/425. Številka 0426 določa priglašeni organ Italcert S.r.l., 
Viale Sarca 336, 20126 Milano (Italija), odgovoren za nadzor v skladu z Uredbo 
o OZO 2016/425 Modul C2

Oznaka( ) označuje proizvajalca in je navedena v notranjosti 
maske.
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