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ІНСТРУКЦІЇ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ І ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ МАСОК ДЛЯ 
ОБЛИЧЧЯ PORTWESTUA 2.2 Маркування деталей

Всі деталі, які впливають на безпеку через старіння, відзначені для 
полегшення ідентифікації. Зокрема, в цій таблиці наведено деталі, які 
відзначені їх кодом і / або роком виробництва, що рекомендується 
стандартом EN 136.1998 (Проспект 1, Додаток. A).

Деталі Маркування Примітка

Випускна мембрана 
З’єднання для спеціального 
байонетного фільтра 
Особовий обтюратор 
Оголов’є 
Оглядове скло 
Внутрішня маска 
Утримуючий ремінь

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

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

1) = на виробі відзначений тільки рік 
виробництва 
2) = на виробі відзначено тільки назва 
/ код вироби 
3) = на виробі відзначені назва і дата 
виробництва
Символ нижче показує рік та / або місяць 
виробництва

3 - ПОПЕРЕДЖЕННЯ І ОБМЕЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ
Маски для обличчя P500 і P510 обладнані двома бічними утримувачами 
фільтрів зі спеціальним байонетним з’єднанням, і тому вони повинні 
використовуватися тільки з фільтрами серії PORTWEST зі спеціальним 
байонетним з’єднанням.
Маски для обличчя P516 обладнані для застосування з одним фільтром з 
з’єднанням фільтра EN148-1.
Ці маски для обличчя - ЗІЗ без подачі кисню. Вони можуть використовуватися 
разом з фільтрами тільки в зонах з концентрацією кисню> 17% або <23% 
за обсягом. (Ця межа може відрізнятися відповідно до національних 
нормативних положень).
Фільтруючий пристрій можна використовувати в обмеженому просторі 
(наприклад, цистерни, тунелі) через нестачу кисню (O2 <17%) або наявності 
важких газів, які витісняють кисень (наприклад, вуглекислий газ).
Не можна застосовувати фільтруючі респіратори в середовищах, які збагачені 
киснем (> 23%) через ймовірний ризик загоряння або вибуху.
Не можна застосовувати фільтруючі респіратори для захисту дихальних шляхів 
від атмосферних забруднювачів, які мають погано виражені ідентифікаційні 
характеристики, є невідомими або становлять безпосередню небезпеку 
для життя і здоров’я, або від хімічних речовин, які вступають в реакцію з 
хімічними фільтрами зі значним виділенням тепла.
Ці маски спроектовані для сумісності з найбільш поширеними захисними 
головними уборами (каски, протишумні навушники, і т.д.) і з захисним одягом 
(робочі комбінезони); при використанні одночасно з касками для захисту 
голови або навушниками для захисту органів слуху необхідно звернути увагу 
на застосування маски для обличчя поверх захисного головного убору, і 
завжди перевіряти герметичність маски.
Ці маски не повинні використовуватися в невідомому середовищі і при 
невідомому забрудненні. У разі сумніву повинні використовуватися ізолюючі 
респіратори, які функціонують незалежно від середовища.
Негайно залишіть робочу зону, перевірте цілісність респіратора і замініть 
його частини, якщо: a) частини пошкоджені, b) дихання стає утрудненим, c) 
спостерігається запаморочення або інший патологічний стан, d) відчувається 
смак або запах забруднювачів, або спостерігається роздратування.
Для використання з фільтрами проти газів і частинок. 
Дотримуйтесь вказівок і обмежень в експлуатації, які зазначеі в інструкціях 
відповідного виробника.
Пристрій не підлягає будь-яким модифікаціям або змінам.
При використанні засобів захисту органів дихання у вибухонебезпечному 
середовищі дотримуйтесь інструкцій з використання в подібних середовищах.
Вихідний еталон EN 136 не вимагає хімічного випробування на 
газопроникність. У разі особливо агресивних хімічних речовин гарантій 
непроникності немає, в таких випадках використання заборонено.
Для застосування тільки навченим і кваліфікованим персоналом. 
Через бороду, довгі бакенбарди або дужки окулярів рівень прилягання 
респіратора по лінії обтюрациї може бути недостатнім. Користувач приймає 

на себе всі ризики, які пов’язані з можливими негативними наслідками в 
цих випадках.

4 - ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ
4.1 Перевірка перед використанням 
Перед кожним використанням маски необхідно перевірити її 
належне функціонування.

ПРОЦЕДУРА ПЕРЕВІРКИ
1) Перевірка при діставанні маски з футляра; ретельно перевірте маску на 
відсутність пошкоджень, розривів або ознак забруднення; перевірте стан 
особового обтюратора щодо деформації і цілісності, і перевірте його матеріал, 
який не повинен бути жорстким;
2) Перевірте відсутність деформацій, порушень або розривів у клапанів вдиху 
і видиху. Клапани повинні бути чистими, не деформованими і рухливими;
3) Перевірте стан і чистоту оглядового скла;
4) Перевірте стан і гнучкість оголов’я, і повністю випрямлені ремінці.
4.2 Перевірка надягання і підгонки
Після перевірки перед використанням надягніть маску відповідно до цієї 
процедури:
1) Повністю звільніть натяг ременів. Заведіть кріпильні ремені за голову і 
помістіть підборіддя в лицьовій обтюратор, залишивши два нижніх ремінця 
і утримуючи їх руками. Натягніть маску на голову і відрегулюйте щільність 
прилягання до обличчя. Переконайтеся, що між обтюратором і чолом не 
залишилися волосся;
2) Відрегулюйте бічні ремені, потім верхні, і, нарешті, нижні. Не затягуйте 
паски занадто туго;
3) Перевірте щільність прилягання одягненою маски негативним тиском, 
закривши утримувачи фільтра пальцями рук і глибоко вдихнувши. Маска 
повинна більш щільно прилягти на обличчя та зберігати такий стан під час 
всього вдиху;
4) Перевірте щільність прилягання маски негативним тиском, накривши 
долонею кришку клапана видиху, і злегка видихнувши. Якщо маска трохи 
роздувається, прилягання маски до обличчя гарне.
Ця перевірка необхідна для гарантії того, що прилягання маски правильне. 
Якщо це не так, відрегулюйте ремінці або змініть положення маски на обличчі. 
Потім повторіть перевірку до досягнення хорошого прилягання маски. Якщо 
використовується текстильне оголов’є (додаткові пристосування, на вимогу), 
процедура та ж. Якщо належне прилягання маски не досягнуто, доступ в 
заражену зону заборонений.
4.3 Складання
Виберіть фільтри згідно типу забруднювача, перевірте дату терміну дії та 
пригвинтіть обидва до бічних спеціальних з’єднувачів, переконавшись, 
що ізоляція біля основи байонетних отворів забезпечує хороший контакт. 
Для правильного використання фільтрів див. відповідну інформацію для 
користувача, що додається до подібних фільтрів. Зверніть увагу, що необхідно 
використовувати два фільтра одного і того ж типу і класу. Після перевірки 
прилягання маски і перевірки фільтра можна увійти в заражену зону. Примітка 
при використанні респіратора: газові фільтри повинні замінюватися, якщо 
користувач почав відчувати запах, смак чи відчув роздратування. Фільтри 
для захисту від частинок повинні замінюватися, якщо опір диханню стає 
занадто високим. 
5 - ОЧИЩЕННЯ І ЗБЕРІГАННЯ
5.1 - Очищення і дезінфекція 
З особливою ретельністю видаліть будь-які забруднювачі, що знаходяться 
на масці. Всі операції з очищення повинні проводитися в безпечних зонах. 
Для очищення оглядового скла не використовуйте абразивні матеріали і 
розчинники. Для очищення і дезінфекції маски використовуйте тільки дану 
процедуру:
1) Після зняття маски і від’єднання використаного фільтра очистіть маску під 
проточною водою, щоб видалити основні забруднення; потім очистіть більш 
ретельно, зануривши її в теплу воду (температура не вище 40 ° C) з розчином 
нейтрального мила. Якщо потрібно дезінфекція, використовуйте розчин 
звичайного дезинфікуючого засобу на основі сполук четвертинного амонію. 
2) Висушіть маску м’якою, чистою тканиною або залиште її сохнути на повітрі. 
3) Після висихання очистіть оглядове скло чистою ватою. 
Перевірте маску відповідно до вищезгаданої процедури, і дотримуйтесь 
цієї процедури при щомісячній перевірці. Заборонено використовувати 
пошкоджену маску. 
6. Зберігання 
Нові маски бажано зберігати в їх оригінальній упаковці в вентильованих 
складських приміщеннях, далеко від сонячного світла, теплового впливу і 
забруднювачів. 
Температура зберігання від -10 ° C до +50 ° C, при відносній вологості <80%. 
Маски для обличчя PORTWEST без використання і при належному зберіганні 
можуть використовуватися в межах 10 (десяти) років.
7. Детальне креслення
Див. останню сторінку цього інформаційного листка

Завантажити декларацію відповідності @ www.portwest.com/declarations

Маски для обличчя PORTWEST повинні використовуватися і обслуговуватися 
відповідно до інструкцій, що стосуються використання, обмеження в 
експлуатації і технічного обслуговування. Неправильне використання, 
застосування невідповідних запасних частин або неналежне технічне 
обслуговування небезпечні для здоров’я, знижують безпеку і позбавляють 
гарантії, виробник звільняється від відповідальності. Потрібно підкреслити, 
що засоби індивідуального захисту для захисту дихальних шляхів повинні 
використовуватися тільки спеціально навченими людьми під наглядом особи, 
яка досконально знає про обмеження в експлуатації цих засобів і юридичні 
норми, що діють на даній території.
Увага 
При втраті даного інформаційного листа або при необхідності отримання 
його копій зверніться за адресою, яка вказана нижче, і вкажіть цей номер 
коду: 99USP

Більш детальну інформацію про відповідні стандарти див. на етикетці 
продукту / маркуванні. Застосовуються тільки стандарти і значки, які 
відображаються як на продукті, так і в інформації для користувача нижче. Всі 
ці продукти відповідають вимогам Регламенту (EU 2016/425).

1 - ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

ОПИС

Модель Клас Застосовуваний 
фільтр

Матеріал 
лицьового 
обтюратора

P500 2 Спеціальне з’єднання байонет Гума

P510 2 Спеціальне з’єднання байонет Силікон

P516 3 Стандарт EN 148-1 Гума

Маски для обличчя PORTWEST перевірені відповідно до стандарту EN 136:1998 
як Клас 2 (P500, P510) і Клас 3 (P516), і складаються з: 
1. Зовнішній лицьовий обтюратор
2. Полікарбонатне оглядове скло забезпечує широкий панорамний огляд.
3. Передня частина, яка є основою для клапана видиху з його утримувачем.
4. Два бічних утримувача фільтрів зі спеціальним байонетним з’єднанням 
(P500, P510) або один утримувач фільтра з з’єднанням EN 148-1 (P516).
5. Для зменшення мертвого простору внутрішня маска з силікону забезпечена 
двома клапанами циркуляції повітря, які запобігають запотіванню оглядового 
скла і знижують надмірний вміст вуглекислого газу в повітрі, що видихається.
6. Оголов’є з шістьма ременями з синтетичного каучуку з пряжками, які 
швидко застібаються .
Маски для обличч PORTWEST спроектовані для досягнення абсолютної ізоляції 
без неприємного тиску на обличчя будь-якої форми.
1.2 Схеми і список деталей
Див. розширену схему деталей масок на останній сторінці.
1.3 Застосування
Для правильного застосування фільтра див. відповідну інструкцію. Маски 
для обличчя цієї серії можуть використовуватися в умовах, що вимагають 
захисту як очей, так і органів дихання. Вони особливо рекомендуються при 
роботі з токсичними і / або небезпечними речовинами. Маска для обличчя 
PORTWEST може використовуватися з фільтрами для захисту від газів, 
частинок і комбінованими фільтрами зі спеціальним байонетним з’єднанням. 
Для правильного використання та вибору фільтрів для захисту від газів див. 
надану інструкцію.
1.4 Вибір засобу захисту дихання, який обладнаний фільтром 
Щоб вибрати цей вид індивідуальних засобів захисту, необхідно розглянути 
наступні індикатори: значення НКЗ (номінальний коефіцієнт захисту), 
мінімальний коефіцієнт захисту з урахуванням максимального коефіцієнта 
проникнення шкідливої   речовини в %, допустимого в даному класі 
відповідним європейським стандартом (НКЗ = 100 /% максимального 
допустимого проникнення шкідливої   речовини). ОКЗ (очікуваний коефіцієнт 
захисту) є рівнем захисту дихальних шляхів, який, за очікуваннями, буде 
досягнутий при правильно підібраному респіраторі (відрізняється для кожної 
країни). МДК (максимальна допустима концентрація) є порогом концентрації 
- зазвичай вираженою в частинах на мільйон, ppm - для безпеки людей, 
підданих впливу небезпечних речовин. ОКЗ, помножений на МДК речовини, 
дає концентрацію забруднюючих речовин, впливу яких може бути підданий 
оператор, який застосовує певний пристрій.Для вибору та обслуговування 
фільтруючих пристроїв, а також для визначення і використання ОКЗ і НКЗ 
див. Європейський стандарт EN 529 і відповідні національні нормативні 
положення.

ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ ОКЗ

Тип захисного 
пристрою

NPF APF Примітка
I FIN D S UK

Маска для 
обличчя з 
фільтром для 
захисту від 
частинок Р1

5 4 5 5 5 5
Небажано, оскільки 
високе проникнення 
через фільтр 
збільшує коефіцієнт 
проникнення. Не 
підходить для 
рідких аерозолів, 
канцерогенних 
і радіоактивних 
речовин, 
мікроорганізмів і 
біохімічних агентів.

Маска для 
обличчя з 
фільтром для 
захисту від 
частинок Р2

16 15 15 15 15 15 Не підходить для 
захисту проти 
мікроорганізмів, 
радіоактивних речовин 
і активних біохімічних 
агентів.

Маска для 
обличчя з 
фільтром для 
захисту від 
частинок Р2

1000 400 500 400 500 40

Маска для 
обличчя з 
фільтрами для 
захисту від 
газів *

2000 400 500 400 500 20 Фільтри для захисту від 
газів A, B, E, K, AX, SX, 
HgP3, NOP3 для різного 
застосування. Для 
додаткової інформації 
див. інформацію 
для користувача по 
фільтрам PORTWEST.

Пристрої з 
комбінованими 
фільтрами

Зазначені показники допустимої концентрації для фільтрів 
для захисту від газів або частинок представлені окремо, але у 
всіх випадках застосовується найнижче значення.

* якщо використовувані фільтри для захисту від газів не перевищують такі 
концентрації: клас 1 <0,1% за обсягом, клас 2 <0,5% за обсягом, клас 3 <1% 
за обсягом (Стандарт EN 14387: 2004).
 
2 - ЗАТВЕРДЖЕННЯ І МАРКУВАННЯ 
Повнолицеві маски PORTWEST є ЗІЗ, які підпадають під категорію III щодо 
Правил (EU 2016/425) і наступних модифікацій. Маски сертифіковані 
відповідно до гармонізованого стандарту EN 136: 1998 і задовольняють 
вимогам, що пред’являються до класів 2 (моделі P500 і P510) або класу 3 
(модель P516).

2.1 Маркування
Приклад маркування відповідно до стандарту EN 136: 1998

де: P516 вказує модель маски; EN 136: 1998 вказує відповідний європейський 
стандарт; Cl.2 позначає клас відповідно до стандарту EN 136, яким належить 
засіб захисту; 
CE - це маркування, що вказує відповідність вимогам охорони праці 
відповідно до правила EU 2016/425 Module 2 і відповідністю стандарту EN 
136: 1998. 0426 вказує, що Italcert Sr., Viale Sarca, 336-20126 Milano, Italy, є 
нотифікованими органом, відповідає за контроль відповідно до Регламенту 
ЗІЗ 2016/425 Модуль C2

Маркування ( ) вказує виробника, і воно відзначено 
всередині маски.

i

99
U

SP

EN 136

0426

P50 P5199USP

P500/P510
FULL FACE MASK
EN 136 CLASS 2

P516
FULL FACE MASK
EN 136 CLASS 3




