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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%

POLSKI INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 
 

UWAGA: Opisane tutaj półmaski filtrujące jednorazowego użytku dzielą się na trzy klasy – FFP1, FFP2 i FFP3. Przed użyciem należy sprawdzić, do 
której z tych klas należy dana półmaska, zgodnie z normą EN149:2001+A12009, i czy w związku z tym można ją wykorzystać w planowanym celu. 
Oznaczenie klasy, do której należy dany produkt, znajduje się na opakowaniu oraz na półmasce. Na opakowaniu podano również termin przydatności 
produktu do użycia. 
 

ZASTOSOWANIA: ochrona przed cząstkami oraz przed aerozolami stałymi i ciekłymi (np. mgłą olejową).  
FFP3 FFP2 FFP1 

Przed użyciem należy sprawdzić, czy maska jest kompletna. W przypadku zauważenia plam lub uszkodzeń należy poprosić o wymianę produktu.  
Symbol NR widoczny na oznakowaniu informuje, że półmaska nie nadaje się do powtórnego użytku i należy ją wyrzucić po zakończeniu zmiany lub 
sesji roboczej. 
Symbol D oznacza, że maska pomyślnie przeszła test zapychania wykonany z użyciem cząsteczek dolomitu. 
 

Ochrona zapewniana przez półmaski filtrujące klasy FFP2 i FFP3 obejmuje właściwości zapewniane przez półmaski klasy FFP1.  
INSTRUKCJA ZAKŁADANIA:  
1. Włożyć palec do środka półmaski. Nagiąć klips nosowy wokół palca, aby dopasować go do kształtu nosa. 
2. Trzymając półmaskę w ręku, przełożyć dolną taśmę elastyczną przez głowę i umieścić ją na karku, a następnie ułożyć taśmę pod uszami.
3. Następnie przełożyć przez głowę górną taśmę elastyczną, ostrożnie układając ją nad uszami. 
4. Za pomocą obu dłoni ukształtować klips nosowy (jeśli maska już została nałożona) na swoim nosie. Następnie dostosować napięcie górnej i dolnej

elastycznej taśmy za pomocą odpowiedniej sprzączki lub poprzez samo ułożenie paska w wygodnej pozycji, aby zapewnić dobre przyleganie do 
twarzy. 

5. 

6. 

(a) Aby sprawdzić dopasowanie maski bez zaworu wydechowego: ułożyć obie ręce na masce, tak jak widać na rysunku 5, i wykonać mocny 
wydech. (b) Aby sprawdzić dopasowanie maski z zaworem wydechowym: ułożyć obie ręce na masce, tak jak widać na rysunku 5, i wykonać 
mocny wdech. Jeśli powietrze napływa do maski bokami lub tamtędy się z niej wydostaje, należy poprawić ułożenie maski na twarzy i, kiedy jest 
ono prawidłowe, zacieśnić pasek za pomocą sprzączek, jeśli maska jest w nie wyposażona.
Maskę należy natychmiast wymienić, jeśli pojawią się problemy z oddychaniem, maska zostanie uszkodzona lub nie będzie odpowiednio
przylegać do twarzy. Dokładne przestrzeganie tych instrukcji jest warunkiem koniecznym do bezpiecznego stosowania produktu. 

 

OSTRZEŻENIE: [ŚOI – środki ochrony indywidualnej] 
Jeśli nie można zapewnić właściwego przylegania maski do twarzy, nie wolno wchodzić do potencjalnie niebezpiecznych miejsc. / Nieprzestrzeganie 
instrukcji podanych w niniejszej ulotce może skutkować nieprawidłowym wykorzystaniem tego ŚOI, co może prowadzić do utraty zdrowia lub śmierci. / 
Do zapewnienia odpowiedniej ochrony konieczna jest dobrze dobrana maska. Przed użyciem tego środka ochrony osobistej należy skonsultować się 
ze specjalistą ds. BHP lub ds. higieny pracy w zakładach przemysłowych, aby ustalić, czy środek ten może zostać zastosowany w danej sytuacji. / 
Ten produkt nie dostarcza tlenu. Należy go stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach zawierających ilość tlenu wystarczającą 
do utrzymania czynności życiowych. Dopuszczalne progi zawartości tlenu w powietrzu umożliwiające zastosowanie maski w   wybranym celu mogą się 
różnić w zależności od kraju. Zalecamy sprawdzenie jako wartości odniesienia progów ustalonych dla danego kraju. Niezależnie od wytycznych 
krajowych, firma Eleco s.r.l. odradza korzystanie z tych środków ochrony osobistej w miejscach, gdzie stężenie tlenu w powietrzu nie przekracza 
19,5%. / Nie stosować, kiedy stężenie trujących środków w powietrzu stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia. / Nie stosować w 
przestrzeniach zagrożonych wybuchem. / Należy natychmiast opuścić miejsce pracy i wyjść na świeże powietrze, jeśli (a) wystąpią kłopoty z 
oddychaniem lub (b) wystąpią zawroty głowy lub inne niepokojące objawy. / Broda i zarost na twarzy, a także pewne schorzenia układu oddechowego 
mogą zmniejszyć skuteczność działania półmasek filtrujących. / Nie wolno pod żadnym pozorem ani w żaden sposób modyfikować lub przerabiać 
półmaski filtrującej. / Produkt wyłącznie do użytku jednorazowego. Nie są wymagane żadne czynności konserwacyjne. Po użyciu produkt należy 
wyrzucić. / Półmaski, które nie zostały wykorzystane, należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach w zacienionym miejscu. – Kod 
identyfikacyjny modelu znajduje się na opakowaniu. 




