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I Semi-maschere filtranti monouso 

Temperature range 
 

Max. Relative humidity 
CONDIZIONI DI STOCCAGGIO 

STORAGE CONDITIONS 
CONDITION DE STOCKAGE 

GB Single-use filtering half-masks  
D Partikelfiltrierenden Einweg-Halbmasken 
F Demi-masques filtrants jetables 
E Semimáscaras filtrantes desechables 
P Semi-máscaras filtrantes de utilização única 

TR Tek kullan ıml ık filtreli yar ım yüz maskeleri 
NL Halvegelaatsmasker met filter voor eenmalig gebruik 
S Filtrerande halvmasker för engångsbruk 

FIN Suodattavat kertakäyttöiset puolinaamarit 
CZ Filtrační polomaska na jedno použití 
PL Maski ochronne jednorazowego użytku 
GR Ηµ ιµάσκ ε ς δ ι ήθησης µ ι α ς χρήσης
HR Polu-maske s filtrom  za  jednokratno upotrjebu 

+40°C

-10°C

<70%

SUOMI KÄYTTÖOHJEET 
TÄRKEÄÄ: Seuraavassa kuvaillut suodattavat kertakäyttöiset puolinaamarit jaetaan 3 luokkaan - FFP1, FFP2 ja FFP3. Tarkista ennen käyttöä, mihin 
luokkaan naamari kuuluu standardin EN 149:2001+A1:2009 mukaan, sekä soveltuvuus käyttöyhteyteen. Luokka on merkitty pakkaukseen ja 
puolinaamariin. Tuotteen viimeinen käyttöpäivä on merkitty sen pakkaukseen. 
KÄYTTÖTARKOITUS: suojaus pölyiltä ja kiinteiltä ja nestemäisiltä aerosoleilta (esim. öljysumu)  

FFP3 FFP2 FFP1 
 

Tarkista ennen käyttöä, että naamari on ehjä. Jos huomaat repeämiä ja/tai tahroja, pyydä vaihtonaamari. 
Merkintään sisältyvä viite NR tarkoittaa, että naamaria ei voida käyttää uudelleen. Se tulee heittää roskikseen työvuoron päätyttyä. 
Symboli D tarkoittaa, että naamarit ovat läpäisseet tukkeutumatta toimivuustestin, joka tehtiin dolomiittipölyllä. 
Suodattava puolinaamari FFP3 tai FFP2 tarjoaa myös luokan FFP1 sisältämän suojauksen. 
NAAMARIN SOVITUSOHJEET  
7. Työnnä sormi naamarin sisäpuolelle. Taivuta nenäsilta sormen ympärille antaaksesi sille nenän muodon.
8. Pidä naamaria kädessä ja aseta kuminauhan alempi osuus päähän niskan taakse, niin että se asettuu korvien alapuolelle.  
9. Nosta kuminauhan ylempi osuus ja aseta se pään yläosaan korvien yläpuolelle. 
10. Muotoile mahdollinen nenäsillan kiinnike kummallakin kädelläsi nenän ympärille ja säädä kuminauhan ylemmän ja alemman osuuden kireyttä 

erityisen soljen (jos kuuluu varustukseen) avulla, jotta naamari asettuu tiiviisti kasvoja vasten.  
11. (a) Venttiilittömän naamarin asianmukaisen asetuksen testaus: aseta kätesi naamarin päälle kuten kuvassa 5 ja hengitä ulos voimakkaasti. (b) 

Venttiilillä varustetun naamarin asianmukaisen asetuksen testaus: aseta kätesi naamarin päälle kuten kuvassa 5 ja hengitä sisään voimakkaasti. 
Jos ilmaa tulee ulos naamarin reunoilta tai virtaa sen sisälle reunoilta, aseta puolinaamari uudelleen kasvoille ja kiristä tarvittaessa kuminauha 
mahdollisen soljen/hihnojen avulla.  

12. Vaihda naamari välittömästi, jos koet hengityksen olevan vaikeaa, jos naamari vaurioituu tai jos se ei asetu asianmukaisesti kasvoja vasten. 
Näiden ohjeiden noudattaminen on erittäin tärkeää, jotta hengityksensuojaimen käyttö on turvallista.  




