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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 

NEDERLANDS GEBRUIKSAANWIJZING 
BELANGRIJK :  De halvegelaatsmaskers met filter voor eenmalig gebruik die hier beschreven worden zijn opgedeeld in 3 klassen - FFP1, FFP2 en 
FFP3.  Controleer voor het gebruik tot welke klasse het masker behoort overeenkomstig de norm EN149:2001+A1:2009 en ga na of de 
gebruikscontext geschikt is – de aanwijzing van de klasse bevindt zich op de verpakking en op het halvegelaatsmasker. De uiterste gebruiksdatum 
van het product bevindt zich op de verpakking zelf.  
TOEPASSINGEN: bescherming tegen vaste en vloeibare aerosolen (voorbeeld olienevel)  

FFP3 FFP2 FFP1 
 

Het is aanbevolen om de integriteit van het masker te controleren vooraleer het te gebruiken. Merkt u scheuren en/of vlekken vraag dan een masker 
ter vervanging. 
De aanduiding NR in de markering geeft aan dat het masker niet herbruikbaar is en weggegooid moet worden op het einde van de werkperiode. 
Het symbool D geeft aan dat de maskers voldoen aan de eisen van de Dolomietstof verzadigingstest.  
De bescherming die geboden wordt door een halvegelaatsmasker met filter FFP3 of FFP2 is deze die ook geboden wordt 
door de klasse FFP1.  
INSTRUCTIES VOOR DE AANPASSING VAN HET MASKER 
1. Steek een vinger in het masker. De neusbrug rond de vinger krommen om aan het model de trekken van de neus toe te kennen. 
2. Het masker in de hand houden en het onderste gedeelte van de elastiek achter de hals plaatsen en onder de oren brengen. 
3. Til het bovenste gedeelte van het elastiek op en leg dit op de top van het hoofd, boven de oren. 
4. Met beide handen de  clip die eventueel aanwezig is profileren rond de neus en de spanning regelen van het bovenste en van het onderste 

gedeelte van het elastiek door middel van de speciale lus om indien aanwezig een goede hechting op het gezicht te garanderen.  
5. (a) Controletest voor de juiste positionering van het masker zonder ventiel: De handen op het masker brengen zoals in figuur 5 en krachtig 

uitademen. (b) Controletest voor de juiste positionering van het masker met ventiel: De handen op het masker brengen zoals aangegeven in figuur 
5 en krachtig inademen. Als de lucht uit de randen van het masker komt of als deze naar binnen stroomt vanuit de randen, het halvegelaatsmasker 
opnieuw op het gezicht plaatsen en indien nodig het elastiek aanspannen indien deze voorzien is van lussen/trekkers.  

6. Het masker onmiddellijk vervangen als men ademhalingsproblemen heeft, als het masker beschadigd is of als er problemen zijn om deze op het 
gezicht te houden. Het zorgvuldige naleven van deze instructies is essentieel voor een veilig gebruik van het masker.

WAARSCHUWINGEN:  [PBM – Persoonlijk Beschermingsmiddel] 
Als geen goede hechting kan worden verkregen van het masker aan de contouren van het gezicht, moet men niet in gebieden komen met potentiële 

+40°C

-10°C

<70%

risico’s / 
Als de voorschriften in deze nota niet worden opgevolgd kan dit leiden tot een verkeerd gebruik van het PBM en ziektes en dood veroorzaken. / 
Een goed gekozen masker is essentieel om uw gezondheid te beschermen. Vooraleer het PBM te gebruiken, een persoon raadplegen die opgeleid is 
in Industriële Hygiëne of een gekwalificeerd deskundige in Arbeidsveiligheid om de geschiktheid van het gebruik te bepalen.  
Dit product verschaft geen zuurstof. Alleen gebruiken in goed geventileerde ruimten met een voldoende zuurstofgehalte om in leven te blijven. De 
limieten betreffende de aanwezigheid van zuurstof in een gegeven context voor het gebruik van deze maskers kunnen variëren van land tot land, wij 
verwijzen naar de parameters gedefinieerd in het land van gebruik. Eleco s.r.l. raadt echter niet het gebruik aan in ruimten met zuurstofconcentraties 
van minder dan 19,5%. / Niet te gebruiken als de concentraties van verontreinigende stoffen onmiddellijk gevaarlijk opleveren voor de gezondheid of 
voor het leven. / Niet gebruiken in een atmosfeer waar ontploffingsgevaar is. / Onmiddellijk de werkomgeving verlaten als (a) de ademhaling moeilijk 
wordt, of als (b) men een gevoel van angst of duizeligheid heeft. / Baardhaar en aandoeningen van de ademhaling kunnen de efficiëntie van deze 
halvegelaatsmaskers verminderen. / De halvegelaatsmaskers mogen op geen enkele wijze gewijzigd of vervalst worden. / Uitsluitend voor eenmalig 
gebruik. Vereist geen onderhoud. / Het masker weggooien na het eenmalig gebruik. / De nog niet gebruikte halvegelaatsmaskers bewaren in hun 
volledige verpakking in een ruimte uit de buurt van zonlicht. – De identificatiecode van het model is weergegeven op de verpakking van het product.  




