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NÁVOD NA POUŽITIE A ÚDRŽBU PORTWEST CELOTVÁROVÝCH MASIEKSK 2.2 Prvky označovania
Všetky komponenty, ktoré sú schopné ovplyvniť bezpečnosť prostredníctvom 
starnutia sú označené tak, aby boli ľahko identifikovateľné. Najmä v nasledujúcej 
tabuľke sú uvedené súčasti, ktoré sú vyznačené ich kódom a / alebo s rokom 
výroby, ktorú navrhla norma EN 136.1998 (Prospect A.1, App. A).

Prvky Značenie Poznámky

Výdychová membrána 
Pripojenie pre špeciálne filtre s 
bajonetom 
Tvárové tesnenie 
Postroj 
Hľadie 
Vnútorná maska 
Upínacie súčasti

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

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

1) = na prvku je označený iba rok výroby 
 
2) = na prvku je označený iba názov / kód 
komponentu 
 
3) = na prvku je označené meno a dátumom 
výroby
Nasledujúci symbol označuje rok a / alebo 
mesiac výroby

3 - UPOZORNENIE A OBMEDZENIA POUŽITIA
P500 a P510 celotvárové masky sú vybavené dvomi bočnými bajonetovými 
špeciálne pripojovacími držiakmi filtrov, a preto musia byť používané výhradne s 
filtrami z PORTWEST série so špeciálnym pripojením bajonetu.
P516 celotvárové masky sú vybavené na použitie s jedným filtrom s pripojením 
filtra EN 148-1.
Tieto celotvárové masky sú OOP, ktoré nedodávajú kyslík. Môžu byť použité 
spoločne s filtrom len v oblastiach, kde koncentrácia kyslíka je> 17%, alebo 
<23% objemu. (Tieto obmedzenia sa môžu líšiť podľa národných predpisov).
Filtračné zariadenie nesmie byť použité v obmedzených priestoroch (napríklad 
cisterny, tunely) z dôvodu nedostatku kyslíka (O2, <17%) alebo v prítomnosti 
ťažkých plynov ktoré vytlačia kyslík (napríklad oxidu uhličitého).
Nepoužívajte filtračné respirátory v kyslíkom obohatenom prostredí (> 23%), z 
dôvodu pravdepodobného nebezpečenstva vzniku požiaru alebo výbuchu.
Nepoužívajte na ochranu dýchania proti znečisťujúcimi látkam, ktoré majú 
slabé výstražné vlastnosti, alebo sú neznáme alebo bezprostredne ohrozujú 
život a zdravie či proti chemikáliám, ktoré vytvárajú vysoké teploty pri reakcii s 
chemickými filtrami.
Tieto masky sú navrhnuté tak, aby boli kompatibilné s väčšinou bežných 
pokrývok hlavy (prilby, chrániče sluchu, atď.) A s ochranným odevom 
(kombinézy); keď je celotvárová maska použitá súčasne, napríklad s prilbou pre 
ochranu hlavy alebo klapkami na uši pre ochranu sluchu, je nutné udržiavať 
pozornosť a nosiť dýchacie prístroje cez postroje a však je vždy treba skontrolovať 
tesnosť masky.
Tieto masky nesmie byť použitý v prípade, že životné prostredie a znečistenie 
sú neznáme. V prípade pochybností je nutné použiť izolačné respirátory, ktoré 
fungujú nezávisle na atmosfére.
Ihneď opustite pracovný priestor, skontrolujte integritu respirátorov a nahraďte 
diely, ak: a) diel je poškodený b) dýchanie sa stáva obtiažnym c) máte závrat 
alebo iné ťažkosti, d) cítite pach alebo chuť kontaminantov alebo došlo k 
podráždeniu.
Pre použitie s plynovým a časticovým filtrom. Postupujte podľa pokynov a 
obmedzení použitia uvedených v návode príslušného výrobcu.
Nikdy neupravujte alebo nemeňte toto zariadenie.
Ak je dýchací chránič použitý vo výbušnom prostredí, postupujte podľa pokynov 
pre takéto oblasti.
Referenčná norma EN 136 nevyžaduje žiadnu skúšku prieniku chemikálií. V 
prítomnosti zvlášť agresívnych chemikálií nie je zárukou nepriepustnosť pre tieto 
znečisťujúce látky a je zakázané ich používanie.
Len na používanie kvalifikovanými a vyškolenými osobami. 
Fúzy, dlhé kotlety a pod. môžu narušovať priľnavosť masky na tvár a môžu 
spôsobiť únik vzduchu. Nepoužívajte v takýchto prípadoch alebo nositeľ bude 
zodpovedný za prípadné škody, ktoré by mohli byť spôsobené týmto nesprávnym 
použitím.

4 - návod na použitie
4.1 Kontrola pred použitím 
 
Pred každým použitím masky, je nevyhnutné vykonať jej kontrolu, 
skontrolovať jej správne fungovanie.

SKONTROLUJTE POSTUP:
1) Skontrolujte, keď vytiahnete masku z krabice; starostlivo skúmajte masku, 
skontrolujte, či na nej nie sú poškodenia, roztrhnutiu alebo znaky opotrebenia; 
skontrolujte stav tvárovej časti pre deformáciu a nepoškodenosť, skontrolujte 
materiál, ktorý má byť pevný;
2) Skontrolujte exhalačný ventil a inhalačný ventil či nemá deformácie, zlomenie 
alebo nie je roztrhnutý. Ventily sa musia čistiť, nesmú byť deformované a voľne 
sa pohybovať;
3) Skontrolujte stav štítu / priezoru a jeho čistotu;
4) Uistite sa, že stav hlavového zväzku a elasticita popruhov sú v poriadku
4.2 Nasadenie a kontrola nosenia
Po kontrole pred použitím, nasaďte masku podľa tohto postupu:
1) Natiahnite popruhy hlavového postroja čo možno najviac; dajte postroj za 
krk a vložte bradu do tvárového tesnenia, držte dva spodné popruhy otvorené 
pomocou rúk. Potiahnite masku cez hlavu a upravte ju na tvári. Uistite sa, že 
vlasy nezostávajú zachytené medzi tesnením a čelom;
2) Nastavte bočné popruhy, potom vrchné a nakoniec spodné. Neuťahujte 
popruhy príliš;
3) Kontrola negatívneho tlaku, zatiaľ čo máte na sebe masku, zavrite držiaky 
filtrov pomocou dlaní rúk a zhlboka sa nadýchnite. Maska by sa mala prehnúť 
smerom k tvári a to dovtedy, dokým trvá vdychovanie;
4) Pozitívna kontrola tlaku, umiestnite dlaň na kryt výdychového ventilu a zľahka 
vydýchnite. Maska sa mierne vyduje, to znamená, že sa dosiahla správneho 
nasadenia.
Tieto kontroly sú potrebné na ubezpečenie sa o tom, že tvárové tesnenie bolo 
správne nasadené. Ak tomu tak nie je, napnite alebo opäatovne nastavte masku 
tváre. Potom opakujte kontrolu a to dovtedy kým tesnenie nie je perfektné. V 
prípade, že sa používajú textilné popruhy (voliteľné kovania na požiadanie), 
postup je rovnaký. Ak nemôžete dosiahnuť správnu tesnosť nevstupujte do 
napadnutej oblasti.
4.3 Montáž
Vyberajte filtre v závislosti od typu kontaminantu, skontrolujte dátum 
použiteľnosti a naskrutkujte ich do dvoch bočných špeciálnych konektorov, uistite 
sa, že tesnenie v dolnej časti bajonetu má dobrý kontakt. Pre správne použitie 
filtrov, pozrite informácie týkajúce sa ich užívania, ktoré sú priložené k filtrom 
a venujte pozornosť tomu aby oba filtre boli rovnakého typu a triedy. Teraz, po 
skúške tesnosti a kontrole filtra, môžete vstúpiť do napadnutej oblasť. Poznámka 
k použitiu respirátora: filter musíte vymeniť, keď používateľ začne cítiť zápach, 
chuť alebo podráždenie. Filtre proti časticiam sa musia vymeniť najneskôr vtedy 
ak pri dýchaní je odpor príliš vysoký 

5 - Čistenie a skladovanie
5.1 - Čistenie a dezinfekcia 
Venujte osobitnú starostlivosť akejkoľvek nečistote na maske. Všetky čistiace 
operácie by mali prebehnúť v bezpečných oblastiach. Na čistenie hľadia 
nepoužívajte rozpúšťadlá. Nepoužívajte abrazívne látky. Čistite a dezinfikujte 
masku výhradne podľa tohto postupu.
1) Po odložení masky a kontaminovaných filtrou, čistite pod tečúcou vodou, 
aby sa odstránila väčšina nečistôt a potom čistite úplnejšie umiestnením do 
teplej vody (teplota nie vyššia akoo 40 ° C) s neutrálnym mydlom. Pokiaľ je 
požadovaná dezinfekcia, možno použiť roztok dezinfekčného prostriedku na 
základe kvartérnych amóniových zlúčenín 2) vysušte masku s mäkkou, čistou 
handričkou alebo ju nechajte prirodzene uschnúť. 3) Keď je suchá, vyčistite 
hľadie s čistou vatou. 
Preskúmajte masku v súlade s vyššie uvedeným postupom a podľa rovnakého 
postupu pri mesačnej kontrole. Ak je maska chybná, nepoužívajte ju. 

6. Skladovanie 
Je vhodné, aby ste novú masku ponechali v originálnom balení, v dobre vetranej 
miestnosti, mimo slnka, tepla a nečistôt. 
Skladovanie musí byť vykonané medzi -10 ° C a + 50 ° C pri relatívnej vlhkosti 
<80%. PORTWEST celotvárové masky môžu byť použité do 10 (desiatich) rokov, 
v prípade riadneho skladovania.

7. Výkresová dokumentácia
Pozrite sa na poslednú stránku tohto používateľského letáku

Stiahnite si vyhlásenie o zhode @ www.portwest.com/declarations

Portwest celotvárové masky musia byť používané a udržiavané v súlade s 
nasledujúcimi pokynmi, pokiaľ ide o použitie, obmedzenie a udržiavanie. 
Nesprávne použitie, použitie nevhodných náhradných dielov alebo zlej údržby 
je nebezpečné pre zdravie a bezpečnosť a ruší záruku výrobcu a tiež zbavuje 
akejkoľvek zodpovednosti. Je potrebné zdôrazniť, že ochranný odev pre ochranu 
dýchacích orgánov musí byť vždy používaný špeciálne vyškolenými ľudmi, pod 
dohľadom osoby plne si vedomej limitov používania týchto zariadení a zákonov, 
ktoré sú v príslušnej krajine.

Výstraha 
Ak stratíte tento návod alebo potrebujete ďalšie kópie, obráťte sa prosím na 
nižšie uvedenú adresu a zadajte tento číselný kód: 99 USP

Podrobné informácie o zodpovedajúcich normách nájdete na štítku / označení 
výrobku. Používajú sa iba štandardy a ikony, ktoré sa zobrazujú na výrobkoch 
a na užívateľských údajoch nižšie. Všetky tieto výrobky spĺňajú požiadavky 
nariadenia (EÚ 2016/425).

1 - VŠEOBECNE

POPIS

Model Trieda Použité filtre Tvárový materiál 
tesnenia

P500 2 Špeciálny bajonet Guma

P510 2 Špeciálny bajonet Silikónové

P516 3 Norma EN 148-1 Guma

PORTWEST Celotvárové masky sú testované v súlade s normou EN 136: 1998 ako 
trieda 2 (P500, P510) a trieda 3 (P516), a sú tvorené: 
1. Vonkajšie tvárové tesnenie
2. Extra veľká panoramatická clona lisovaného polykarbonátu
3. Čelný prvok, ktorý je podporou výdychovým ventilom s jej držiakom
4. Dva bočné držiaky filtra so špeciálnym pripájacím bajonetom (P500, P510) 
alebo jedným stredovým držiakom filtra s normou EN 148-1 spojeným (P516)
5. Vnútorná maska pre zníženie mŕtveho priestoru zaliata v silikóne, opatrená 
dvoma cirkulačnými ventilmi, ktoré zabraňujú zapareniu z vody a vzniku 
nadmernej úrovne oxidu uhličitého vo vydychovanom vzduchu
6. Postroj hlavy so šiestimi popruhmi, lisovaný syntetický kaučuk s rýchlym 
upínaním spôn
PORTWEST celotvárové masky sú navrhnuté tak, aby bolo dosiahnuté dokonalé 
utesnenie bez nadmerného tlaku na väčšinu tvárí.

1.2 Nákres a zoznam komponentov
Pozri nákres masky komponentov na poslednej strane.
1.3 Aplikácie
Pre správne použitie filtra, pozrite príslušné písomné informácie. Tvárové masky 
z tejto rady môžu byť použité v podmienkach, ktoré vyžadujú ochranu pre 
obe oči a dýchanie. Sú vhodné najmä pre toxické a / alebo nebezpečné látky. 
Plná tvárová maska PORTWEST môže byť použitá s plynovým, časticovým a 
kombinovaným filtrom so špeciálnym bajonetovým uzáverom. Pre správne 
používanie a výber plynových filtrov vždy skontrolujte priložený návod na 
použitie.
1.4 Výber dýchacieho chrániča vybaveného filtrom 
Ak chcete vybrať tento druh osobných ochranných pomôcok je potrebné vziať 
do úvahy nasledujúce ukazovatele: NPF (nominálny ochranný faktor) je hodnota 
pochádzajúca z maximálneho percenta celkovej priepustnosti smerom dovnútra 
povolenej príslušnou európsku normou (NPF 
= 100 /% Maximálny celkový prístupný prienik do vnútorného priestoru). APF 
(priradený ochranný faktor) je úroveň ochrany dýchacích orgánov, ktoré možno 
reálne predpokladať, že sa dosiahne správne vybaveným respirátorom (líši sa u 
každého štádia). TLV (prahová limitná hodnota) 
je prahová koncentrácia - všeobecne vyjadrená v častiach na milión, ppm - pre 
bezpečnosť osôb vystavených nebezpečným látkam. APF vynásobená TLV látky 
udáva koncentráciu znečisťujúcich látok, ktorým operátor môže byť 
vystavený nosiac konkrétne zariadenie. Pre výber a údržbu filtračných zariadení 
aj pre definíciu a užívanie APF a FNM tiež pozrite európsku normu EN 529 a 
príslušný národný predpis.

APF SÚHRNNÁ TABUĽKA

Typ ochranného 
zariadenia

NPF APF Poznámka
I FIN D S UK

Celotvárova 
maska s 
filtrom proti 
časticiam P1

5 4 5 5 5 5
Nie je vhodné, pretože 
vysoká penetrácia cez 
filter zvyšuje celkový 
prienik dovnútra. 
Nevhodné pre tekuté 
aerosóly, karcinogénne 
a rádioaktívne častice, 
mikroorganizmi a 
biochemické činidlá.

Celotvárova 
maska s 
filtrom proti 
časticiam P2

16 15 15 15 15 15 Nie je vhodné 
pre ochranu proti 
rádioaktívnym látkam, 
mikroorganizmom a 
aktívnym biochemickým 
látkam.

Celotvárova 
maska s 
filtrom proti 
časticiam P2

1000 400 500 400 500 40

Celotvárova 
maska s 
plynovými 
filtrami *

2000 400 500 400 500 20 Filtre plynové A, B, E, 
K, AX, SX, HgP3, NOP3 
pre rôzne aplikácie. Pre 
ďalšie informácie pozri 
PORTWEST informácie 
o filtroch a návode na 
použitie

Zariadenie s 
kombinovaným 
filtrom

Uvedené násobky prahu plynových filtrov alebo častíc sú uvedené 
samostatne, ale vo všetkých prípadoch platí najnižšia hodnota

* Pri použití plynových filtrov neprekročte nasledujúcu koncentráciu :. Trieda 1 
<0,1% objemu, trieda 2 <0,5% objemu, trieda 3 <1% objemu .. (EN 14387: 
2004 Štandard).
 
2 - Schválenie a značenie 
PORTWEST celotvárovej masky sú osobnými ochrannými zariadeniami, ktoré 
spadajú do kategórie III so zreteľom na nariadenie (EÚ 2016/425) a následných 
zmien. Masky boli certifikované v súlade s harmonizovanou normou EN 136: 
1998 a spĺňajú požiadavky pre triedu 2 (modely P500 a P510) alebo triedy 3 
(model P516).

2.1 Značenie
Príklad značenia podľa normy EN 136: 1998 štandardu

kde: P516 označuje model masky; EN 136: 1998 označuje referenčnú európsku 
normu; Cl.2 označuje triedu podľa normy EN 136 normu, do ktorej zariadenie 
patrí; 
CE je označenie označujúce zhodu s požiadavkami bezpečnosti a ochrany zdravia 
podľa nariadenia EÚ 2016/425 Modul 2 a zhodu s normou EN 136: 1998. 0426 
uvádza, že Italcert S.r.l., Viale Sarca, 336-20126 Milano, Taliansko, je notifikovaný 
orgán zodpovedný za kontrolu podľa PPE Regulation 2016/425 Modul C2
( ) Označenie vyjadruje výrobcu a je značené na vnútornej 
strane masky.
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