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Употреба на респираторна маска с
касета/филтър
Всеки път, когато използвате маска, проверете дали е в добро
състояние и прочетете внимателно инструкциите!

Точки за проверка преди употреба:

! Важно !
Филтърните маски не
предпазват срещу
липса на кислород










Годност на филтъра спрямо замърсителя (цветен код)
Нов филтър (в своята си кутия, запечатани капачки)
Добро състояние на маската и филтъра
Срок на годност на филтъра
Маската и филтъра образуват херметична единица
EN 14387 маркировка за газ /филтър за пари (A,B,E,K, …)
EN 143 маркировка, ако има и филтър за твърди частици (P1, 2
или 3)
CE маркировка

Цветен код:
Замърсителите, срещу които са ефективни филтрите, са обозначени с цветна лента върху етикета на филтъра.

Цвят

Клас

Осигурява защита срещу

A

Органични газове и пари с точка на кипене над 65°C

B

Неорганични газове и пари (освен CO)

E

SO2 и други киселинни газове и пари

K

Амоняк и органични аминопроизводни

HgP3

Живачни пари

NOP3

Азотни окиси

CO

Въглероден моноксид

AX

Органични газове и пари с точка на кипене под 65°C

SX

Трябва да се уточни от производителя

P (1,2 или 3)

Допълнителен филтър за твърди частици

Максимален период на употреба (или време за насищане на филтъра):
Максималният период на употреба зависи от капацитета на филтъра (клас 1, 2 или 3) и
концентрацията на опасни вещества. След като филтрите за газ/пара се наситят, опасните
вещества преминават през филтрите и маската престава да осигурява защита.
Максималните периоди на употреба трябва да
бъдат обозначени в работните инструкции.
Клас Капацитет
Анекс 1 от стандарт БДС EN 14387:2004+A1:2008
1
Слаб
Средства за защита на дихателните органи.
2
Среден
Газозащитни и комбинирани филтри. Изисквания,
3
Висок
изпитвания, маркировка определя минималните
времена на насищане за дадени концентрации на
замърсители, както и максимално разрешените концентрации.

Максимална
концентрация
1.000 ppm
5.000 ppm
10.000 ppm

Разработено от Constructiv.NAVB-CNAC в сътрудничество с Prevent, като част от проекта ToolboxLab, финансиран с
подкрепа от Европейската комисия). Този документ отразява единствено мненията на автора и Европейската комисия
не може да бъде държана под отговорност за каквато и да било употреба на съдържащата се тук информация.
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Поставяне на маската и изпитване на въздухонепроницаемост:







Отстранете защитните капачки и завъртете докрай филтъра към маската, за да осигурите
въздухонепроницаемостта на устройството.
Нагласете маската на лицето си съгласно инструкциите на производителя.
Блокирайте входящите и изходящите отвори: маската трябва да се свие леко, когато
вдишвате и да се издуе леко, когато издишвате.
Маската не е херметична, ако не е такъв случаят. Проверете въздухонепроницаемостта на
филтъра/маската и нагласете отново маската.
Ако течовете продължават, маската може да е дефектна или неподходяща за формата на
вашето лице. Свържете се с вашия пряк ръководител, за да опитате с друг модел или
размер маска.
Не започвайте да работите, докато изпитването за въздухонепроницаемост не е успешно.

Изхвърлете и подменете филтъра:





когато е приключил своя максимален срок на ползване ИЛИ
ако усетите вкус или миризма (признак за насищане) ИЛИ
в случай на раздразнение ИЛИ
ако имате проблеми с дишането (което означава, че филтърът се е запушил с
твърди частици)

В заразени зони:

Повторна употреба на маски и филтри:




Дезинфектирайте маската след всяка употреба.
Филтър може да се използва повторно единствено за осигуряване на защита срещу същия
газ (има риск филтърът да се счупи, ако се подложи на друг газ) и ако не е все още
наситен.
Не преотстъпвайте маска или филтър на друг.

Съхранение:




В херметична пластмасова кутия/торбичка
Далеч от влага и екстремни температури
Не разопаковайте до момента, когато ще се ползва
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