
Prodotto da: 
Produced by: 

Produit par: 

Eleco srl 
Via Verdi 11 
24121 Bergamo – ITALY 

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 

Date :

o :

Attn.

+40°C

-10°C

<70%

SVENSKA BRUKSANVISNING 
VIKTIGT! Dessa filtrerande halvmasker för engångsbruk finns i tre klasser - FFP1, FFP2 och FFP3. Kontrollera vilken klass masken tillhör enligt 
standard SS-EN 149:2001+A1:2009 och att den passar för det aktuella användningsområdet (klassen anges både på förpackningen och 
halvmasken). Produktens sista förbrukningsdag anges på förpackningen. 
 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN: Skydd mot torra eller vätskeburna damm- och dimpartiklar (t.ex. oljedimmor).  

FFP3 FFP2 FFP1 
 

Kontrollera alltid att masken är hel före användning. Begär en ersättningsmask om masken uppvisar revor och/eller fläckar. 
Beteckningen NR i märkningen innebär att masken inte kan återanvändas utan ska kasseras när arbetsdagen är slut. 
Symbolen D anger att maskerna har klarat igensättningstestet med dolomitdamm. 
Skyddet som en filtrerande halvmask i klass FFP3 eller FFP2 erbjuder omfattar även det skydd som en mask i klass FFP1 ger. 
ANVISNINGAR FÖR TILLPASSNING AV MASKEN:  
1. Stick in ett finger i masken. Böj till näsbygeln så att den passar näsans form. 
2. Håll masken i handen och dra den nedre gummibandsdelen över huvudet och placera den runt nacken, nedanför öronen.  
3. Lyft upp den övre gummibandsdelen och placera den uppe på huvudet, ovanför öronen.  
4. Använd båda händerna för att forma till näsbryggans clips (om det finns). Justera spänningen på den övre resp. nedre gummibandsdelen med

hjälp av spännet (vissa modeller) för att garantera att masken sluter tätt mot ansiktet.  
5. (a) Tillpassningskontroll av mask utan ventil: Placera händerna på masken enligt figur 5 och andas ut kraftigt. (b) Tillpassningskontroll av mask 

med ventil: Placera händerna på masken enligt figur 5 och andas in kraftigt. Om det kommer ut eller in luft via maskens kanter ska du placera om 
masken på ansiktet och dra åt gummibandet (om försett med spänne/draganordningar).  

6. Byt ut masken omgående om du märker att du får svårt att andas eller om masken skadas eller det är svårt att få masken att sluta tätt mot ansiktet. 
Iaktta noggrant dessa anvisningar för att garantera en säker användning av andningsskyddet. 

VARNINGAR: [PPE - Personlig skyddsutrustning] 
Om det är omöjligt att få masken att sluta tätt mot ansiktet ska du inte beträda potentiellt farliga utrymmen.  
Försummelse av anvisningarna på detta informationsblad kan leda till en felaktig användning av den personliga skyddsutrustningen och förorsaka 
sjukdomar och t.o.m. dödsfall. 
Val av rätt andningsskydd är grundläggande för att kunna värna om sin hälsa. Kontakta ditt skyddsombud eller en yrkeshygieniker som kan avgöra 
om användning är lämplig eller ej. 
Produkten tillför inte syre. Ska endast användas i välventilerade utrymmen där syrenivån är såpass hög att användaren av masken inte kan drabbas 
av syrebrist. Gränsvärdena avseende syrenivån för ett givet användningsområde för dessa masker kan variera från land till land. Ta reda på och följ 
gällande värden i användarlandet. Eleco s.r.l. avråder från användning i utrymmen där syrenivån understiger 19,5 %. Ska inte användas när 
koncentrationen av föroreningarna är farlig för hälsan eller livet. Ska inte användas i miljöer där explosionsrisk föreligger. Lämna omgående 
arbetsområdet om (a) du får svårt att andas eller (b) du drabbas av hjärtklappning eller yrsel. Skägg, mustascher o.s.v. samt vissa andningsbesvär 
eller sjukdomar i andningsorganen kan minska de filtrerande halvmaskernas verkan. Ändra eller mixtra aldrig med den filtrerande halvmasken. Endast 
för engångsbruk. Underhållsfria. Kasta halvmasken efter en enda användning. Förvara de outnyttjade halvmaskerna i obrutna förpackningar på en 
plats där de inte utsätts för direkt solljus. - Modellens artikelnummer anges på förpackningen. 




