NAVODILA ZA UPORABO
Maska za zaščito pred delci
6671 FFP1 NR
brez ventila za izdih
6679/V FFP1 NR
z ventilom za izdih
6672 FFP2 NR
brez ventila za izdih
6673/V FFP2 NR
z ventilom za izdih
6676/V FFP3 NR
z ventilom za izdih
Področje uporabe
Maska za zaščito pred delci je popolna oprema za zaščito dihal, ki sestoji popolnoma ali pretežno iz
materiala filtra.
Maske za zaščito pred delci se uporabljajo izključno za zaščito dihal, proti težko hlapnim trdnim in
tekočim delcem (prah, dimni plin, aerosoli, aerosoli v obliki megle, poglejte maksimalne uporabne
koncentracije v tabeli 1).
Predpostavke za uporabo mask za zaščito pred delci
• Potrebno je upoštevati nacionalne predpise, npr. BGR 190 (prej ZH1/487) – pravila za
uporabo opreme za zaščito dihal,
BGI 504-26 (prej ZH1/600.26) – izbirna
merila za posebno medicinsko preventivo po načelu strokovnega združenja, G26 CE oprema
za zaščito dihal
• Navodila za uporabo je potrebno prebrati in upoštevati. V kolikor navodila za uporabo ne
upoštevati, lahko nastopi tveganje za zdravje in vodi do trajne škode za zdravje.
• Uporabnik mora poznati uporabo in rokovanje opreme.
• Vsebnost kisika dihalnega zraka mora biti najmanj 17 Vol-%.
• Vstop v neprezračeni kontejner, jame, kanale in majhne prostore je z masko za zaščito pred
delci prepovedan.
• Maske ne uporabljajte pri peskanju.
• Vrsta in koncentracija nevarnih snovi morajo biti poznana.
• Maske za zaščito pred delci ne ščitijo pred plini in hlapi.
• Pri neudobno visoki dihalni odpornosti je potrebno masko zamenjati.
• Uporabite jo lahko najdlje eno delovno izmeno.
• Opremo za zaščito dihal je potrebno ustrezno izbrati glede na vrsto in koncentracijo
nevarnih snovi
• Oprema za zaščito dihal ni primerna za osebe z brado, zalisci ali globokimi brazgotinami na
področju tesnilne linije priključka opreme.
• Pri nevarnosti pomanjkanja kisika, previsoki koncentraciji nevarnih snovi ali nepoznanih
razmerjih se morajo uporabljati izolirne naprave, ki niso odvisne od okolja.

Tabela 1 - meje uporabnosti
Oprema za zaščito dihal se lahko uporablja pri koncentracijah delcev do:
GW X MAK = maksimalna koncentracija delcev na delovnem mestu
Razred opreme
Raznolikost
Opazka, omejitev
vrednosti mej
GW
Maska za zašč. pred delci FFP1 NR 4
Ni primerna za delce, ki tvorijo raka in
radioaktivnih snovi, mikroorganizme,
viruse, bakterije in glivice ter njihove trose
Maska za zašč. pred delci FFP2 NR 10
Ni primerna za delce radioaktivnih snovi,
viruse in encime
Maska za zašč. pred delci FFP3 NR 20
GW so npr. v TRGS 900 navedene vrednosti mej v zraku na delovnem mestu
-MAK-in TRK-vrednosti
(MAK= maksimalna koncentracija delovnega mesta, TRK= tehnična smerna koncentracija)

Pomembno opazka
Dodeljen faktor zaščite, koncentracija delovnega mesta in tehnična smerna koncentracija se lahko
nacionalno razlikujejo med seboj.
Priložen izdelek ne vsebuje smole naravnega kavčuka.
NR: maska je primerna samo za enkratno uporabo med eno delovno izmeno (maksimalno 8 ur) in se
zato ne sme ponovno uporabiti!
Kontrola pred uporabo
Izbrana oprema za zaščito dihal, ki je primerna za delovne pogoje je bistvena za zaščito vašega
zdravja. Pred uporabo izdelka, se morete prepričati, npr. pri strokovnem osebju, če ta izdelek nudi
dovolj zaščite pred nevarnimi snovmi za delovno okolje. V kolikor imate bolezen ali druge omejitve
vas prosimo, da se najprej posvetujete z zdravnikom o uporabi opreme za zaščito dihal. Upoštevajte
navodila in ustrezne ureditve o maski za zaščito pred delci. Pred namestitvijo, preverite če so
kakšne vidne poškodbe in datum prenehanja shranjevanja. Poškodovane maske ali pa maske, ki so
na strani dihal umazane ali pa tudi maske za zaščito pred delci, pri katerih je datum shranjevanja
prekoračen, ne smejo biti uporabljene.
Odstranjevanje
Maska za zaščito pred delci po uporabi odstranite po nacionalnih predpisih na nenevaren in okolju
prijazen način.
Piktogrami
A poglejte brošuro z informacijami
B dovoljeno temperaturno območje shranjevanja
C maksimalna relativna vlaga pogoja shranjevanja
D konec časa shranjevanja; Datum: yyyy = leto; mm = mesec

Opis namestitve maske za zaščito pred delci
1. Masko primite v roke, z delom za nos v smeri konic prstov, trake za glavo pustite prosto
viseti navzdol (slika 1)
2. Masko pritisnite močno na obraz z delom za nos proti hrbtni strani nosu (slika 2)
3. Spodnji trak za glavo na področju tilnika namestite in zgornji trak za glavo namestite za
hrbtno stran glave nad ušesi (slika 3)
4. Z obema rokama prilagodite kovinski del za nos obliki hrbtne strani nosu (slika 4)
5. Zadeva samo 6676/V FFP3 NR: nastavljivi traki za glavo namestite tako, da maska trdno leži
na področju tesnilne linije obraza (slika 5)
Ta izdelek ustreza uredbi (EU) 2016/425.
Več informacij in celotno izjavo o skladnosti lahko najdete na spletni strani: www.haberkorn.si ali na
telefonski številki: 02/320-67-10.

