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PORTWEST TAM YÜZ MASKELERİ İÇİN KULLANIM VE BAKIM TALİMATLARITR 2.2 Parçaların işaretlenmesi
Güvenliğe etkisi olan tüm parçalar tarihleri kolayca anlaşılacak şekilde 
işaretlenmiştir. Üretim yılı ve kendi kodlarıyla işaretlenmiş parçalar aşağıdaki 
listede yer almaktadır. İşaretlemeler EN136:1998 standardına göre yapılmıştır 
(Prospect A.1 App A)

Bileşenler İşaretler Not

Nefes verme aparatı 
Özel bayonet filtre bağlantısı 
Yüz contası 
Bağlantı kayışı 
Vizör İç maske 
Bağlama bantı

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

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

1) = parçanın üzerinde sadece üretim 
yılı vardır 
2) = parçanın üzerinde sadece adı/parça 
numarası vardır 
3) = parçanın üzerinde adı ve üretim yılı vardır
Aşağıdaki sembol üretim yılını ve / veya 
ayı gösterir

3 - UYARILAR VE KULLANIM LİMİTLERİ
P500 ve P501 tam yüz maskeleri iki adet yanal bayonet filtre bağlantısına sahip 
olup yalnızca özel bağlantılı PORTWEST bayonet filtreler ile kullanılmalıdır.
P516 tam yüz maskesi EN148-1 standardında tek filtre ile kullanım 
dizaynındadır.
Bu tam yüz maskeleri KKD(Kişisel Koruyucu Donanım) olup oksijen sağlamazlar. 
Oksijen oranının > 17% or <23% olduğu ortamlarda kullanıma uygundurlar. Bu 
oran ulusal kanunlara göre değişiklik gösterebilir.
Bu filtreli koruyucular karbondioksit ihtiva etmesi olası ve oksijen seviyesinin 
%17’den düşük olma ihtimali bulunan kapalı alanlar, tüneller vb yerlerde 
kullanılmamalıdır.
Bu tam yüz maskeleri oksijen zengin (>23%) ortamlarda yangın ve patlama 
riskinden dolayı kullanılmamalıdır.
Do not use for respiratory protection against atmospheric contaminants which 
have poor warning properties or are unknown or immediately dangerous to 
life and health or against chemicals which generate high heats of reaction with 
chemical filters.
Tam yüz maskeleri başa takılan diğer koruyucularla (baret,kulaklık vb.) ve 
giysilerle birlikte kullanıma uygundur. Tam yüz maskeleri baret veya kulaklık ile 
birlikte kullanılıyorsa, diğer ekipmanların tam sızdırmazlığı engelleyecek şekilde 
takılmadığına dikkat etmeli ve bundan emin olunmalıdır. Başa ve yüze oturan ilk 
koruyucu tam yüz maskesi olduğundan emin olunmalıdır.
Tam yüz maskeleri çevrede bulunan kirleticinin içeriği ve yoğunluğu bilinmiyorsa 
kullanılmamalıdır. Bu gibi şüphe durumunda sizlere ortamdan bağımsız hava 
sağlayan fonksiyona sahip koruyucu maskeler tercih edilmelidir.
Çalışma alanını derhal terk ediniz, maskenin sağlamlığını kontrol ediniz ve 
şu durumlarda parçaları yenisi ile değiştiriniz. A) parçalar zarar görmüşse B)
Nefes almakta zorluk çekiliyorsa C)Baş dönmesi vb ortaya çıkarsa D) Kirleticinin 
kokusunu/tadını hissediyorsanız
Gaz ve toz filtrelerinin doğru kullanımı ve limitlerini öğrenmek için üreticinin 
verdiği kullanım kitapçığına danışınız.
Asla tamir etmeyiniz ve farklı parça takmayınız.
Patlama olması muhtemel ortamlarda kullanırken konu ile ilgili verilen 
açıklamaları takip ediniz.
Referans standart olan EN136 geçirim testi gerektirmez. Agresif kimyasallara 
karşı kullanıldığında geçirmeme-sızdırmama garantisi olmadığından bu tip 
kirleticilere karşı kullanımı tehlike arz eder.
Eğitimli ve yeterli kişiler tarafından kullanılmalıdır. 
Sakal, uzun favori ya da gözlük sapları gibi etkenlerle sızdırmazlık contası 
yüze tam oturmayabilir. Bu durumda hava kaçağı olma ihtimali vardır. Bu gibi 
durumlarda kullanılmamalıdır. Uygunsuz kullanılması durumunda ortaya çıkacak 
olumsuzluklardan kullanıcı sorumludur.

4-KULLANIM TALİMATI
4.1 Kullanmadan önce kontrol ediniz. Her kullanımdan önce kontrol 

edilmesi ve tam çalıştığından emin olunması gereklidir.

KONTROL PROSEDÜRÜ
1) Kutusundan çıkardığınızda maskenin zarar görmemiş, kırık ya da hasarlı 
olmadığını dikkatlice kontrol ediniz. Yüze oturan sızdırmazlık contasının deforme 
olmadığına dikkatlice bakıp tüm parçaların çalışabilir durumda olduğundan 
emin olunuz.
2) Nefes verme sübabının ve nefes alma sübabının deforme olmadığından emin 
olmak için kontrol ediniz. Sübaplar rahatça hareket etmeli ve temiz olmalıdırlar.
3) Vizörün temiz bir görüş sağladığını kontrol ediniz.
4) Takma kayış ve tokalarının elastik ve iyi durumda olduğunu kontrol ediniz.
4.2 Takma ve uygunluk kontrolü
Kontrol ettikten sonra kullanmadan önce şu prosedürü uygulayın:
1) Baş lastiklerini mümkün olduğunca geriniz, Kayışları başınızdan ense yönüne 
doğru geçiriniz, alt bağlantıları açık tutunuz. Maskeyi taktıktan sonra alt 
bağlantıları kapatıp yüzünüze oturduğundan emin olunuz. Saçlarınızın contada 
hava kaçağı olacak şekilde sıkışmadığından emin olunuz.
2) Alt ve üst bağlantıları yüzünüze göre ayarlayınız. Çok hızlı ve ani biçimde 
çekmeyiniz.
3) Negatif basınç fit testi, filtre yuvalarını elinizle kapatınız ve yavaşça nefes 
alınız. Eğer maske yüze yapışma eğilimi gösteriyorsa bu maskenin doğru 
takıldığını göstermektedir.
4) Pozitif basınç fit testi, nefes verme valfini elinizle yavaşça kapatınız ve 
yavaşça nefes veriniz. Eğer maske şişme eğilimi gösteriyorsa bu maskenin doğru 
takıldığını göstermektedir
Bu testler maskenin yüze tam olarak doğru takıldığından emin olmak için 
gereklidir. Eğer testlerdeki sonuçlar gerçekleşmiyorsa bağlantı lastik ve 
kayışlarını sıkınız ve testleri tekrar uygulayınız. Testleri uygulamadıysanız lütfen 
kirleticili bölgeye girmeyiniz.
4.3 Filtre takma
Kirleticiye uygun filtre tipini seçiniz, son kullaanma tarihini kontrol ettikten sonra 
yanal yuva bağlantılarına nazikçe yerleştirip tam olarak oturmasını sağlayınız. 
Doğru kullanım ve filte takma işlemi için ilgili kullanım kitapçığına bakınız. Tüm 
testleri uygulayıp filtreleri doğru bir şekilde taktığınızdan eminseniz kirletici 
barındıran çalışma bölgesine girebilirsiniz. Koku duyduğunuzda bu filtrenin 
dolduğu ve değiştirmeniz gerektiği anlamına gelmektedir. nefes almanız 
zorlaştığında bu toz filtrelerinin dolduğu ve değiştirilmesi gerektiği anlamına 
gelmektedir. 

5- TEMİZLİK VE BAKIM
5.1 Temizlik ve dezenfeksiyon 
maskenin her bir parçasında tortulaşmış kirleticilere dikkat ediniz. Tüm temizlik 
işlemleri güvenli ortamlarda yapılmalıdırlar. Vizör temizliğinde aşındırıcı ve 
solvent kullanmayınız. Bu prosedürü temizlik ve dezenfeksiyonda dikkatlice 
uygulayınız:
1) maskeyi ve kirlenmiş filtreleri çıkardıktan sonra temiz ve akan bir su ile 
mümkün olan kirliliği temizleyiniz. Sonra daha ayrıntılı temizlik için maks. 
40°C suyun içine yerleştiriniz ve doğal bir sabunla temizleyiniz. Dezenfeksiyon 
gerekiyorsa kuterner amonyum içerikli dezenfektan kullanınız. 2)Doğal yolla ya 
da yumuşak bir havluyla kurulayınız. 3)Kuruduktan sonra pamuklu bir havluyla 
vizörü temizleyiniz 
Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda maskeyi kontrol ediniz ve bunu aylık 
olarak tekrarlayınız. Kusur olduğunu düşünüyorsanız kullanmayınız. 
6. Saklama Orijinal ambalajında serin ve havadar ortamda, güneş ışığından 
uzak olarak depolayınız. Ortam -10 ve +50 derece arasında olmalıdır. Nem oranı 
ise %80’den düşük olmalıdır. PORTWEST tam yüz maskeleri kullanılmazsa 10 yıl 
doğru koşullarda saklanabilir.
7.Şekil çizim
Bu kitapçığın son sayfasına bakınız

Uygunluk bildirimini @ www.portwest.com/declarations adresinden indirin

PORTWEST tam yüz maskeleri, bu talimatnamede açıklanan yönergelerin 
belirttiği limitler ışığında kullanılmalıdır. Yanlış kullanım, uygun olmayan 
parçalarla kullanım gibi durumlar sağlık ve güvenliğiniz için tehlikeli durumlar 
olup, bu gibi şartlardan doğacak olumsuzluklar üreticinin sorumluluğunda 
değildir. Solunum koruması için kullanılan kişisel koruyucu ekipmanlar mutlaka 
eğitimli kişilerce kullanılmalı ya da bu ürünlerin uygulama sınırlarını ve ülke 
kanunlarını bilen bölüm şefleri gözetiminde uygulanmalıdır.

Uyarı : Eğer bu talimatnameyi kaybeder ve başka bir kopyasına ihtiyaç duyarsanız 
lütfen 99USP kodunu kullanarak aşağıdaki adresle bağlantıya geçiniz.

За подробна информация относно съответните стандарти вижте етикета 
/ маркировките на продукта. Използват се само стандарти и икони, които 
се показват както на продукта, така и на потребителската информация 
по-долу. Всички тези продукти отговарят на изискванията на Регламент 
(ЕС 2016/425).

1-GENEL

AÇIKLAMA

Model Klas Filtre kullanımı Yüz contası 
malzemesi

P500 2 Özel bayonet Lastik

P510 2 Özel bayonet Silikon

P516 3 Standard EN 148-1 Lastik

Portwest tam yüz maskeleri EN 136:1998 Klas 2 (P500,P510) ye göre test edilmiş 
olup şu içerikten oluşmuştur; 
1. Yüz sızdırmazlık contası
2.polikarbonat ekstra panaromik görüşlü vizör
3.Nefes verme subabını destekleyen ön bileşikler
4.Özel bayonet bağlantılı iki yanal filtre tutucu (P500, P510) ya da merkezi filtre 
tutuculu EN148-1 (P516)
5.Konforu arttıran ve kullanılmayan ölü alanı azaltan, nefes verildiğinde oluşan 
karbondioksit seviyesini de kontrol altında tutan, vizörün buharlanarak tehlike 
yaratmasını önleyen iç maske.
6. Hızlı takıp çıkarma tokasına sahip, sentetik kauçuktan imal edilmiş altı 
bağlantı kayışlı baş bandı.

PORTWEST tam yüz maskeleri bir çok yüz yapısına uygun olup sızdırmazlık 
contası baskıyı azaltacak şekilde dizayn edilmiştir.

1.2 Şekil ve parçalar
Son sayfadaki detaylı şemayı inceleyiniz
01-03-2016 00:00:00
Doğru filtre seçimi için kitapçıktaki ilgili bölüme bakınız. Bu serideki tam yüz 
maskeleri gözlerin ve solunumun korunmaya ihtiyaç duyduğu durumlarda 
kullanılabilir. Özellikle toksik ve tehlikeli maddelere karşı kullanılması 
önerilmektedir. PORTWEST tam yüz maskeleri gazlara ve parçacıklara karşı da 
özel bağlantılı kombine filtrelerle de kullanılabilir. Doğru kullanım ve filtre seçimi 
için kitapçıktaki ilgili bölümleri inceleyiniz.
1.4 filtreli koruyucuların seçimi 
Bu kişisel koruyucuların seçiminde göz önünde bulundurulması gereken ilk 
unsur: NPF( Nominal Koruma Faktörüdür). Bu Avrupa standartlarının izin verdiği 
maksimum sızıntı oranı olarak tanımlanmaktadır (NPF=100/% maksimum 
izin verilen total sızıntı). APF ( Belirlenmiş koruma faktörü) doğru takılmış bir 
solunum koruyucunun aslen gerçekleştirilmesi beklenen seviyedir ( her ülkeye 
göre değişebilir). TLV ( Eşik limit değeri) ise kişilerin güvenliğinden emin olmak 
için maruz kaldığı tehlikeli maddelerin konsantrasyon üst eşiğidir, genellikle 
ppm ( parts per million) olarak ifade edilir. APF TLV’ye bölündüğünde kişinin 
maruz kaldığı kirletici konsantrasyonu sonucunu verir.Filtre seçimi, bakım ve 
kullanım açıklamaları ve APF, NPF hakkındaki detaylar için Avrupa Standardı 
EN529’u ya da ilgili ulusal standartları inceleyebilirsiniz.

APF ÖZET TABLOSU

Koruyucunun 
tipi

NPF APF Not
I FIN D S UK

P1 toz filtresi ile 
birlikte tam yüz 
maskesi

5 4 5 5 5 5
Filtreden geçiş 
yükseldiğinde içeri giren 
sızıntıyı arttıracağından 
dolayı önerilmez. Sıvı 
aerosoller, kanserojen 
ve radyoaktifler, 
mikroorganizmalar ve 
biyokimyasallar için 
uygun değildir.

P2 toz filtresi ile 
birlikte tam yüz 
maskesi

16 15 15 15 15 15 Radyoaktiflere, 
mikroorganizmalara ve 
aktif biyokimyasallara 
karşı koruma için uygun 
değildir.

P3 toz filtresi ile 
birlikte tam yüz 
maskesi

1000 400 500 400 500 40

Gaz filtresi ile 
birlikte tam yüz 
maskesi *

2000 400 500 400 500 20 Gaz filtreleri A, B, E, K, 
AX, SX, HgP3, NOP3 
çeşitli uygulamalar 
içindir. Daha fazla 
bilgi için kullanıcı 
bilgilendirme kitapçığına 
bakınız.

Kombine filtre 
ile birlikte

Gaz ve toz filtreleri için eşik değerler ayrı ayrı verilmektedir, fakat 
tüm durumlarda en düşük değer uygulanmaktadır.

* gaz filtresi kullanırken aşağıdaki konsantrasyon değerlerini aşmayınız; class 
1 < 0,1 % in vol., class 2 < 0,5 % in vol., class 3 < 1% in vol. (EN 14387:2004 
Standard).
 
2- ONAYLAR VE İŞARETLEME 
PORTWEST tam yüz maskeleri, Yönetmelik (AB 2016/425) ve takip 
eden  değişiklikler ile  ilgili olarak Kategori III kapsamına giren Kişisel Koruyucu 
Donanımlardır. Maskeler, EN 136: 1998 standardına uygun olarak onaylanmış 
ve sınıf 2 (P500 ve P510 modelleri) veya Sınıf 3 (P516 modeli) için belirtilen 
gereksinimleri karşılamıştır.

2.1 İşaretleme
EN 136:1998 standardına göre örnek işaretleme

P516, maskenin modelini gösterir; EN 136: 1998 referans Avrupa Standardını 
gösterir; Cl.2, sınıfın ait olduğu EN 136 Standardına göre sınıfı gösterir; 
CE, AB 2016/425 Modül 2 Yönetmeliğinin Sağlık ve Güvenlik gerekliliklerine 
uygunluğunu ve EN 136: 1998 Standardına uygunluğunu gösteren bir işarettir. 
0426, Italcert S.r.l., Viale Sarca,  336-20126 Milano, İtalya’nın KKD Yönetmeliği 
2016/425 Modül C2’ye göre denetimden sorumlu Onaylanmış Kuruluş 
olduğunu belirtir.
İşareti üreticiyi gösterir,( )  iç maskede işaretlenmiştir.
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