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ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΧΡΉΣΤΗ

ΜΑΣΚΑ ΣΚΟΝΗΣ-ΦΊΛΤΡΟ ΣΩΜΑΤΙΔΊΩΝ ΣΕ ΜΙΣΉ ΜΆΣΚΑ

Ανατρέξτε στην ετικέτα προϊόντος για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα αντίστοιχα πρότυπα.
Ισχύουν μόνο τα πρότυπα και τα εικονίδια που εμφανίζονται τόσο στο προϊόν όσο και στις πληροφορίες
χρήστη παρακάτω. Όλα αυτά τα προϊόντα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ
2016/425) και συμβατό με το πρότυπο EN 149: 2001 + A1: 2009

Αυτή η μάσκα έχει ταξινομηθεί σύμφωνα με την ικανότητα
φιλτραρίσματος της και τη μέγιστη συνολική διαρροής προς
το εσωτερικό.
Η μάσκα πρέπει να επιλεγεί ανάλογα με τον τύπο του
μολυσματικού, η συγκέντρωσή του (βλέπε φύλλο ασφαλείας
δεδομένων υλικού) και οι παράγοντες προστασίας (FPA) που
χορηγούνται από εθνικούς νόμους. Για περισσότερες πληροφορίες,
συμβουλευτείτε το πρότυπο EN529 (Συστάσεις για την επιλογή, τη
χρήση, τη συντήρηση ).
Υπάρχουν τρεις κατηγορίες εξοπλισμού: FFP1 / FFP2 / FFP3 (δείτε
τη σήμανση στο κουτί και στη μάσκα)
FFP1: Προστατευτική μάσκα κατά στερεά και υγρά σωματίδια
χωρίς ειδική τοξικότητα. αποδοτικότητα φίλτρου του μέσου
φιλτραρίσματος: 80%. Σύνολο Εσωτερικής Διαρροή <22%.
Διατεθέντα Παράγοντα Προστασίας (FPA): 4. Παραδείγματα
εφαρμογών: Χειρισμός της πέτρας / μπάζα / κυτταρίνης.
FFP2: Προστατευτική μάσκα κατά στερεά και υγρά σωματίδια,
με μέση τιμή τοξικότητας. Αποδοτικότητα φίλτρου του μέσου
φιλτραρίσματος: 94%. Σύνολο Εσωτερικής Διαρροή <8%.
Διατεθέντα Προστασία Παράγοντα (FPA): 10. Παραδείγματα
εφαρμογών: Λείανση από μαλακό ξύλο, σύνθετα υλικά, σκουριά,
στόκος, γύψο, πλαστικά / κοπής, αφαίρεση γρεζιών, λείανση,
διάτρηση του μετάλλου.
FFP3: Προστατευτική μάσκα κατά στερεά και υγρά σωματίδια
της υψηλής τοξικότητας. Αποδοτικότητα φίλτρου του μέσου
φιλτραρίσματος: 99%. Σύνολο Εσωτερικής Διαρροή <2%.
Διατεθέντα Προστασία Παράγοντα (FPA): 20. Παραδείγματα
εφαρμογών: Λείανση από σκληρό ξύλο (οξιά, δρυς) / επεξεργασία
του ξύλου χρησιμοποιώντας χαλκό, χρώμιο ή αρσενικό προϊόντα
βασισμένα / επιπτώσεις απογύμνωση των χρωμάτων / τρίψιμο
του τσιμέντου.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:
1. Κρατήστε τη προσχηματισμένη μάσκα στην παλάμη του χεριού
σας, με τη γραμμή της μύτης προς τα πάνω και τους ιμάντες να
κρέμονται προς τα κάτω.
2. Τοποθετήστε τη μάσκα κάτω από το πηγούνι σας, για να
καλύπτει το στόμα και τη μύτη σας.
3. Πάρτε το πάνω ελαστικό λουράκι και περάστε το γύρω από το
πίσω μέρος του κεφαλιού σας, πάρτε το χαμηλότερο ελαστικό
ιμάντα και περάστε το γύρω από το πίσω μέρος του λαιμού σας.
4. Πλάθουμε τη γραμμή της μύτης γύρω από τη μύτη για να
σφραγίσει εντελώς.
5. Ελέγξτε τη στεγανοποίηση από την εκπνοή σκληρά και να
διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχουν διαρροές αέρα γύρω από τις
πλευρές της μάσκας. Εάν είναι απαραίτητο, αναπροσαρμόστε
και ελέγξτε ξανά.
Αυτή η μάσκα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για περισσότερο
από μια βάρδια. Αυτή η μάσκα θα πρέπει να χρησιμοποιείται

μόνο μία φορά (χωρίς συντήρηση) .Μόνο να λάβει τη μάσκα
από τη συσκευασία της λίγο πριν θα έχετε την ευκαιρία να το
χρησιμοποιήσετε. Χρησιμοποιείτε μόνο όταν η συγκέντρωση των
ρύπων δεν συνιστά άμεσο κίνδυνο για τη ζωή ή την υγεία, και μόνο
σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες προδιαγραφές υγιεινής και
ασφάλειας. Πριν χρησιμοποιήσετε τη μάσκα, βεβαιωθείτε ότι δεν
έχει υποστεί ζημιά, η ημερομηνία λήξης του δεν έχει επιτευχθεί
(βλέπε πλαίσιο) και ότι η κατηγορία προστασίας (FFP1 / FFP2 /
FFP3) είναι κατάλληλη για το προϊόν που χρησιμοποιείται και τη
συγκέντρωσή της.
ΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ:
Μην χρησιμοποιείτε εκτός από το πεδίο εφαρμογής της χρήσης
που ορίζονται στις ανωτέρω οδηγίες χρήσης. Η επαφή με το
δέρμα μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις σε άτομα με
ευαίσθητο δέρμα. Σε αυτήν την περίπτωση, αφήστε την περιοχή
κινδύνου, αφαιρέστε τη μάσκα και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Ο χρήστης πρέπει να έχει επαρκή κατάρτιση στη χρήση της
μάσκας και πρέπει να έχει διαβάσει τις οδηγίες πριν από τη χρήση.
Χρησιμοποιήστε τη μάσκα σε καλά αεριζόμενους χώρους, όπου
δεν υπάρχει έλλειψη οξυγόνου (> 19,5%) και όπου δεν υπάρχει
εκρηκτική ατμόσφαιρα.
Η μάσκα πρέπει να τοποθετηθεί σωστά για να παρέχουν το
αναμενόμενο επίπεδο προστασίας. Μην το χρησιμοποιείτε εάν τα
μαλλιά του προσώπου (γένια, φαβορίτες) εμποδίζει τη μάσκα από
το να είναι πλήρως σφραγισμένο, και η διαρροή ανιχνεύεται.
Αφήστε την περιοχή αμέσως εάν εμφανίσετε αναπνευστικά
προβλήματα ή ζάλη ή λιποθυμία.
Μην κάνετε οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στη μάσκα, και πετάξτε
την αν υπάρχει κάποια ζημιά σε αυτή.
Αυτή η μάσκα για τη σκόνη δεν προστατεύει τον χρήστη έναντι
αερίων ή ατμών και διαλυτών από βαφής με ψεκασμό.
Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών χρήσης μπορεί να έχει αρνητικές
επιπτώσεις στην υγεία του χρήστη και να τον εκθέσει σε σοβαρές ή
ακόμη και απειλητικές για τη ζωή του κινδύνους.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ:
Όταν δεν χρησιμοποιείται, μεταφέρετε στην αρχική συσκευασία
Φυλάσσεται σε δροσερό, ξηρό μέρος μακριά από παγετό και το
φως στην αρχική συσκευασία τους (-10 ° C / + 50 ° C - HR <80%).
Η περίοδος αποθήκευσης, κάτω από αυτές τις συνθήκες, είναι
περιορισμένη έως 5 έτη.
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