
SKYDDSMASK DEFENCE 
FFP3 NR D 
ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER
1. Underlåtenhet att följa alla instruktioner och begränsningar kan all-

varligt minska effektiviteten hos detta andningsskydd och leda till
sjukdom, kroppsskada eller dödsfall.

2. Det är viktigt att andningsskyddet väljs omsorgsfullt. Innan and-
ningsskyddet används i yrkessammanhang måste användaren utbil-
das av arbetsgivaren avseende korrekt användning enligt tillämpliga 
säkerhets- och hälsokrav.

3. Produkten levererar inte syre. Används enbart i tillräckligt ventilera-
de områden med tillräcklig syremängd för att uppehålla liv.

4. Kassera andningsskyddet och byt ut det mot ett nytt om:
a. överdriven igensättning av andningsskyddet orsakar andnings-

svårigheter;
b. andningsskyddet blir skadat.

5. Lämna det kontaminerade området om yrsel, irritation eller andra
besvär uppstår.

6. Förvara andningsskydden i displaylådan med skydd från direkt sol-
ljus tills de ska användas.

7. Användarna måste anpassningstestas innan de använder det-
ta andningsskydd, antingen kvalitativt eller kvantitativt, enligt
29CFR1910.134.

8. Innan de använder andningsmaskerna måste användarna undersö-
ka om det finns någon spricka eller fläck runt svetspunkten. I så fall 
måste masken kasseras omedelbart och får inte användas igen.

9. Förvara de oanvända andningsskydden i deras förslutna låda i ett
torrt och icke-kontaminerat område mellan +5 °C och +38 °C. Håll-
barhetstid är 3 år från tillverkningsdatumet.

BEGRÄNSNINGAR FÖR ANVÄNDNING
1. Använd INTE andningsskyddet och beträd eller vistas INTE i ett kon-

taminerat område under följande omständigheter:
a. atmosfären innehåller mindre än 19,5 % syre;
b. om du känner lukt eller smak av en förorening;
c. som skydd mot gaser eller ånga;
d. föroreningar eller deras koncentrationer är okända eller omedel-

bart farliga för liv eller hälsa;
e. koncentrationer av föroreningar överstiger maximala använd-

ningskoncentrationer i tillämpliga OSHA-standarder eller till-
lämpliga regeringsförordningar eller är 50 gånger högre än PEL 
(tillåten exponeringsgräns), beroende på vilken som är lägst;

f. för sandblästring, målning med färgspray, asbest;
g. användning i explosiva atmosfärer.

2. Andningsskyddet får INTE modifieras eller missbrukas.
3. Använd INTE andningsskyddet vid ansiktsbehåring eller andra för-

hållanden som kan förhindra en god tillslutning över ansiktet.

Varning :
Detta andningsskydd hjälper till att skydda mot vissa partikelförorening-
ar men eliminerar inte exponering mot eller risken för att drabbas av 
sjukdom eller infektion. Felaktig användning kan leda till sjukdom eller 
dödsfall.

ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER
1. Placera fingrarna inuti andningsskyddet. Böj näsklämman runt fing-

rarna efter näsans form.
2. Håll andningsskyddet i position över näsan och munnen med huvud-

remmarna runt handryggen. Dra den undre remmen över huvudet
och passa in den runt nacken.

3. Dra den övre remmen över huvudet och placera den alldeles ovanför 
öronen.

4. Forma näsklämman runt näsan med båda händerna och flytta hu-
vudremmarna tills du säkerställt god tätning mot ansiktet.

5. Kontroll av tätningen
• För att testa passformen hos ett andningsskydd utan utandning-

sventil ska du kupa båda händerna över andningsskyddet och
andas ut kraftigt.

• För att testa passformen hos ett andningsskydd med utandning-
sventil ska du kupa båda händerna över masken och andas in
kraftigt. Ett undertryck bör detekteras inuti andningsskyddet.

Ej steril Läs bruksanvisningen

Tillverkare  Tillverkningsdatum

Produktkod Satsnummer 

Utgångsdatum Skyddas från solljus

Fuktighetsgräns Temperaturgräns

Engångsanordning, 
får ej återanvändas

Personlig skyddsutrustning 
som överensstämmer med 
EU-förordningen 2016/425

• 
man.

• Om luftflöde noteras runt kanterna på andningsskyddet ska du flytta 
om andningsskyddet/huvudremmen för att erhålla en bättre passform.

6. Byt masken omedelbart vid andningssvårigheter eller om masken blir
skadad eller deformerad.

7. Byt andningsskyddet om du inte kan uppnå en god tillslutning över ansik-
tet.

8. Noggrann efterlevnad av dessa instruktioner är ett viktigt steg när and-
ningsskyddet används.
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Om luftflöde noteras i näsområdet ska du justera/spänna näsklä

SVENSKA




