
PL Jednorazowe półmaski filtrujące - INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIA

Modele FFP1: Z-167, Z-167V, A-167, A-167V, C-067, C-067V, C-167, C-167V, P-167, P-167V, P-167V-AC, F-167, F-167V, 
S-167, S-167V

Modele FFP2: Z-267, Z-267V, A-267, A-267V, C-267, C-267V, C-267V-AC, P-267, P-267V, P-267V-AC, F-267, F-267V, F-
267V-AC, S-267, S-267V, S-267V-AC

Modele FFP3: A-367, A-367V, C-367V, P-367, P-367V, P-367V-AC, S-367, S-367V, S-367V-AC

Produkty te spełniają wymagania normy EN149:2001 + A1:2009 and ГОСТ Р 12.4.191-2011.

Półmaska filtrująca służy do ochrony przed pyłem pochodzącym m.in. z przetwarzania minerałów, takich jak węgiel, ołów, ruda
żelaza, bawełna, mąka i inne substancje oraz mgły z rozpylaczy, które nie wytwarzają szkodliwych oparów. Powinny one być
stosowane wyłącznie w celu ochrony użytkownika przed stałymi i nielotnymi cząstkami cieczy. (Modele z aktywowanym węglem
można stosować do organicznych oparów o uciążliwym poziomie, takich jak rozpuszczalniki, odtłuszczacze i / lub żywice).

Szczegółowe informacje na temat odpowiednich norm znajdują się na etykiecie / oznakowaniu produktu. Obowiązują tylko te
standardy  i  ikony,  które  pojawiają  się  zarówno  na  produkcie,  jak  i  w  informacjach  o  użytkowniku.  Wszystkie  te  produkty
spełniają wymogi rozporządzenia (UE 2016/425) i są zgodne z normą EN149: 2001 + A1: 2009.

Maska klasyfikowana jest zgodnie z jej zdolnością filtrowania i maksymalnym wyciekiem do wewnątrz.

Maska musi  być wybrana w zależności  od rodzaju zanieczyszczenia,  jego stężenia (patrz arkusz danych materiałowych) i
współczynników  ochrony  (APF)  przydzielonych  przez  prawo  krajowe.  Więcej  informacji  można  znaleźć  w  normie  EN529
(Zalecenia dotyczące wyboru, użytkowania, serwisowania i konserwacji).

Istnieją trzy klasy sprzętu: FFP1 / FFP2 / FFP3 (patrz oznaczenie na pudełku i na masce).

• FFP1: Maska ochronna na cząstki stałe i płynne bez określonej toksyczności. Wydajność filtra medium filtrującego: 80%.
C a ł k o w i t y w y c i e k w e w n ę t r z n y < 2 2 % . % . N o m i n a l n e d o p u s z c z a l n e s t ę ż e n i e ( N D S ) : x 4 .

Przykłady zastosowań: Obsługa kamienia / gruzu / celulozy.

• FFP2: Maska ochronna przeciwko cząstkom stałym i ciekłym o przeciętnej toksyczności. Wydajność filtra medium filtrującego:
94%. Całkowity wyciek wewnętrzny <8%. %. Nominalne dopuszczalne stężenie (NDS): x10. Przykłady zastosowań: Szlifowanie
miękkiego  drewna,  materiałów  kompozytowych,  rdzy,  kitu,  gipsu,  tworzyw  sztucznych  /  cięcie,  gratowanie,  szlifowanie,
wiercenie metalu.

• FFP3:  Maska  ochronna  przeciwko  cząstkom  stałym  i  płynnym  o  wysokiej  toksyczności.  Wydajność  filtru  środowiska
filtrującego: 99%. Całkowity wewnętrzny wyciek <2%. Nominalne dopuszczalne stężenie (NDS): x20. Przykłady zastosowań:
Szlifowanie twardego drewna (drewno bukowe, dąb) / obróbka drewna za pomocą miedzi,  chromu lub produktów na bazie
arsenu / zdejmowanie powłoki / szlifowanie cementu.

A. KONTROLE PRZED UŻYCIEM

• Przed użyciem przeczytaj uważnie instrukcję

• Sprawdź przydatność maski i przeznaczenie do miejsca, w którym ma być używana, patrząc na znaki na masce.

• Sprawdź gumki mocujące maski.

• Sprawdź zatrzask na nos maski.

• Przed użyciem sprawdź maskę pod kątem ewentualnych uszkodzeń.

B. INSTRUKCJE MONTAŻU

• Chwyć klips na nos znajdujący się na górze maski,

• Lekko zagnij klipsy, uformuj maskę w stożek,

• Przyłóż maskę do twarzy, trzymając jednocześnie elastyczne taśmy mocujące,

• Umieść obie elastyczne taśmy za głową,

• Umieść górną elastyczną taśmę powyżej, a drugą poniżej uszu,

• Dopasuj klips do nosa obiema rękami. Unikaj używania jednej ręki, ponieważ może to zmniejszyć efekt dopasowania maski,

• Sprawdź, czy uchodzi powietrze, poprzez głęboki wydech. Pozwala to sprawdzić czy maska jest odpowiednio dopasowana do 
twarzy. W razie potrzeby możesz zmienić położenie klipsa na nosie.

• Wejść do zanieczyszczonego obszaru po zachowaniu wszystkich powyższych instrukcji.

• Jeśli nie możesz osiągnąć odpowiedniego dopasowania, nie wchodź do zanieczyszczonego obszaru. Skontaktuj się ze swoim
przełożonym.

C. INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA

• Podobnie jak w przypadku każdego urządzenia do dróg oddechowych, użytkownik musi najpierw zostać przeszkolony w 
zakresie właściwego użytkowania produktu.



• Podczas korzystania z maski, jeśli oddech staje się trudny, gdy widoczne są zawroty głowy, jeśli maska jest uszkodzona, 
zaleca się zmianę maski na nową.

• W żadnym wypadku nie próbuj naprawiać maski.

• Maski nie są przeznaczone dla osób z brodą lub innymi elementami noszonymi na twarzy, które mogą hamować kontakt 
między twarzą a krawędzią maski.

• Nieprzestrzeganie powyższych instrukcji i ostrzeżeń dotyczących stosowania maski przez cały czas zagrożenia, może 
zmniejszyć skuteczność maski i może skutkować chorobą lub trwałym kalectwem.

D. OGRANICZENIA

• Podobnie jak w przypadku każdego urządzenia do dróg oddechowych, użytkownik musi najpierw zostać przeszkolony w 
zakresie właściwego użytkowania produktu.

• Ten produkt nie chroni użytkownika przed gazami, oparami, rozpuszczalnikami stosowanymi w czasie malowania 
natryskowego lub substancjami zawierającymi mniej niż% 19,5 tlenu.

• Używaj tylko w odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach z wystarczającą ilością tlenu, aby utrzymać życie.

• Nie używać, gdy stężenia zanieczyszczeń są bezpośrednio niebezpieczne dla życia lub zdrowia.

• W przypadku zamierzonego zastosowania w miejscach narażonych na wybuch należy skontaktować się z MFA.

E. KONSERWACJA

Nie dokonywać żadnych napraw, czyszczenia ani dezynfekcji na masce. Jeśli maska jest uszkodzona, wymień ją na nową.

F. PRZECHOWYWANIE

• Maski należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

• Maski  należy  przechowywać  w  czystych,  suchych  warunkach  w  zakresie  temperatur:  od  -20  °  C  do  +  25  °  C  i  przy
maksymalnej wilgotności względnej <80%. Przed pierwszym użyciem należy zawsze sprawdzić, czy produkt spełnia określony
termin  ważności  (należy  używać  zgodnie  z  datą  podaną  na  opakowaniu).  Podczas  przechowywania  lub  transportu  tego
produktu należy używać oryginalnego opakowania.

• Stosowanie się do powyższych warunków daje możliwość na przechowywanie maski przez jej maksymalny okres trwałości 5
lat. Koniec okresu trwałości jest zaznaczony na opakowaniu produktu. Przed pierwszym użyciem należy zawsze sprawdzić, czy
produkt spełnia określony termin ważności (należy używać zgodnie z datą podaną na opakowaniu).

G. SYMBOLE I PIKTOGRAMY

Koniec okresu przechowywania Temperatura przechowywania

I

Wilgotność względna Informacja

Uwaga

NR = Nie wielokrotnego użytku (tylko jednorazowego użycia)

D = Spełnia wymagania dotyczące odporności na zapychanie pyłem dolomitowym

Zatwierdzenie: nasze jednorazowe maski przeciwpyłowe zostały przetestowane i certyfikowane przez BSI, w Kitemark Court,
Davy Ave, Knowlhill, Milton Keynes, MK5 8PP, Wielka Brytania, jednostka notyfikowana Wspólnoty Europejskiej (numer 0086).
Półmaski filtrujące są produkowane zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem (UE 2016/425) przez Unię Europejską, normami
EN 149: 2001 + A1: 2009 i oznakowaniem CE.

Producent: M.F.A. Czy Guvenligi Medikal Tekstil Imalat Ticaret Sanayi Ltd. Sti.

Adres producenta: Caydamar Mah., Ahmet Taner Kislali Cad., ZIGEM No.9 / A, Zonguldak, TURCJA

Dystrybutor (importer) na rynku polskim: MEDMASKS Sp. z o.o., ul. Katowicka 63/10, 41-902 Bytom POLSKA, tel 786 840 014

Pobierz deklarację zgodności na stronie internetowej www.  mfamask.com     lub po kontakcie pod adresem e-mail: 
info@  med  masks.pl  

http://www.masks.pl/
mailto:info@masks.pl

