
Οδηγίες χρήσης μάσκας

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά αυτό το ενημερωτικό φυλλάδιο χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. 
Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/425 για μέσα 
ατομικής προστασίας και πληροί τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 149:2001+A1:2009.

Ελέγξτε πριν τη χρήση:
Η αναπνευστική συσκευή πρέπει να επιλεγεί σωστά πριν από την προβλεπόμενη εφαρμογή. Θα πρέπει να 
γίνει μεμονωμένη αξιολόγηση εκτίμησης κινδύνου. Ελέγξτε ότι η  αναπνευστική συσκευή δεν έχει υποστεί 
ζημιά και είναι χωρίς ορατά ελαττώματα. Ελέγξτε ότι δεν έχει παρέλθει ημερομηνία λήξης (βλέπε 
συσκευασία). Ελέγξτε ότι η κατηγορία προστασίας FFP2 NR είναι κατάλληλη για το προϊόν που 
χρησιμοποιείται και τη συγκέντρωσή του. Μην χρησιμοποιείτε τη μάσκα εάν υπάρχει ελάττωμα ή έχει 
παρέλθει η ημερομηνία λήξης.

Προοριζόμενη χρήση του ΜΑΠ:
Αυτές οι συσκευές είναι σχεδιασμένες να προστατεύουν ενάντια σε στερεά και υγρά αερολύματα. Μπορεί  
να χρησιμοποιηθούν σε βιομηχανίες όπως κλωστοϋφαντουργίες, σφαγεία, μεταλλουργίες, κατασκευές, 
βιομηχανίες σιδήρου και χάλυβα κ.λπ. Για προστασία από σκόνες, ομίχλη και αναθυμιάσεις που 
περιέχουν ανθρακικό ασβέστιο, πηλό, καολίνη, κυτταρίνη, βαμβάκι, αλεύρι, σιδηρούχα μέταλλα, φυτικά 
έλαια και ορυκτέλαια, υγρά επεξεργασίας μετάλλων.
Το προϊόν αυτό σχεδιάστηκε να προστατεύειενάντια στους κινδύνους:

Κίνδυνος Πρότυπο Ενότητα

ΕΝ 149:2001+A1:2009, 
ενότητα 7.9.1 και 7.9.2

Διείσδυση σωματιδίων

Μέθοδος αξιολόγησης
Ολική δοκιμή διαρροής, 

Διείσδυση υλικού φίλτρου
Εφαρμογή/ Περιορισμοί:
Η αναπνευστική συσκευή  είναι κατάλληλη να προστατεύει ενάντια σε μη τοξικά στερεά και υγρά 
αερολύματα. Μην την χρησιμοποιείτε πέρα από την χρήση πυ ορίζεται στις προειδοποιήσεις. H μη σωστή 
χρήση αυτού του προϊόντος μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή βλάβη στην υγεία ή θάνατο. 
FFP2 NR:
Απόδοση φίλτρου 94%. Ο Κατανεμημένος Συντελεστής Προστασίας (FPA) είναι 10. Παραδείγματα 
εφαρμογών είναι το τρίψιμο  σε μαλακό ξύλο, σύνθετα υλικά, σκουριά, στόκος, γύψος, πλαστικά / κοπές, 
αποξήρανση, άλεση, διάτρηση μετάλλων.
Επεξήγηση σήμανσης:

Σήμανση Περιγραφή στην ετικέτα Επεξήγηση
Σήμανση αναγνώρισης, Αρ. μοντέλου

Αριθμός Ευρωπαϊκού Προτύπου
Ταξινόμηση φίλτρου Απόδοση 94%, 

μη επαναχρησιμοποιήσιμη
Σήμα CE και αρ. κοινοποιημένου οργανισμού

1. Η μη τήρηση όλων των οδηγιών και των περιορισμών σχετικά με τη χρήση αυτού 
του προϊόντος ή η αδυναμία σωστής εφαρμογής, μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη στην 
υγεία ή το θάνατό σας ή δεν θα παρέχει το αναμενόμενο επίπεδο προστασίας.
2. Αυτό το προϊόν δεν παρέχει οξυγόνο. Χρησιμοποιήστε μόνο σε επαρκώς 
αεριζόμενους χώρους που περιέχουν αρκετό οξυγόνο. Μην χρησιμοποιείτε αυτήν την 
αναπνευστική συσκευή όταν η συγκέντρωση οξυγόνου είναι μικρότερη από 19,5%.

3. Μην το χρησιμοποιείτε όταν οι συγκεντρώσεις ρύπων είναι άμεσα επικίνδυνες για 
την υγεία ή τη ζωή. Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε χώρο με κίνδυνο έκρηξης.
4. Τα μαλλιά του προσώπου, τα γένια και ορισμένα χαρακτηριστικά του προσώπου 
μπορεί να μειώσουν την αποτελεσματικότητα αυτής της αναπνευστικής συσκευής.
5. "NR" σημαίνει μη επαναχρησιμοποιήσιμο, αυτή η μάσκα προσώπου δεν πρέπει να 
χρησιμοποιείται για περισσότερες από μία βάρδιες. Το χρονικό διάστημα που μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί αυτή η αναπνευστική συσκευή εξαρτάται από τους ρύπους που 
υπάρχουν αλλά δεν πρέπει να υπερβαίνει τη μία βάρδια. Η αναπνευστική συσκευή θα 
πρέπει να αντικατασταθεί νωρίτερα εάν η αναπνοή γίνει δύσκολη.
6. Η αναπνευστική συσκευή πρέπει να απορριφθεί μετά τη χρήση ή όταν καταστραφεί 
ή παραμορφωθεί με οποιονδήποτε τρόπο, δεν σχηματίζει πλέον αποτελεσματική 
σφράγιση στο πρόσωπο, γίνεται υγρή ή εμφανώς βρώμικη, η αναπνοή γίνεται δύσκολη.
7. ΟΙ αναπνευστικές συσκευές πρέπει να αποθηκεύονται και να μεταφέρονται στην 
αρχική τους συσκευασία και να προστατεύονται από τη θερμοκρασία αποθήκευσης και 
την υγρασία, όπως προτείνει ο κατασκευαστής.

ΒΗΜΑ 1: Τοποθετήστε τα δάχτυλα μέσα στη 
μάσκα προσώπου για να σχηματίσετε το 
σχήμα της μύτης.
ΒΗΜΑ 2: Κρατήστε τη μάσκα πάνω από τη 
μύτη και το στόμα, τραβήξτε τo λάστιχο 
πίσω από τα αυτιά.
ΒΗΜΑ 3: Χρησιμοποιήστε και τα δύο χέρια, 
σχηματίστε το ρινικό έλασμα γύρω από τη 
μύτη και προσαρμόστε τα λάστιχα  για να 
εξασφαλίσετε σωστή εφαρμογή.
ΒΗΜΑ 4: Έλεγχος καλής εφαρμογής
ΒΗΜΑ 5: Αλλάξτε αμέσως τη μάσκα 
προσώπου εάν η αναπνοή γίνει δύσκολη ή 
η μάσκα προσώπου καταστραφεί ή 
παραμορφωθεί.
ΒΗΜΑ 6: Αλλάξτε τη μάσκα προσώπου εάν 
δεν είναι δυνατή η σωστή εφαρμογή στο 
πρόσωπο.
ΒΗΜΑ 7: Η προσεκτική τήρηση αυτών των 
οδηγιών είναι ένα σημαντικό βήμα για την 
ασφαλή χρήση της αναπνευστικής συκευής.

Μέγιστη σχετική υγρασία των συνθηκών αποθήκευσης

Το εύρος θερμοκρασίας των συνθηκών αποθήκευσης

Δείτε τις πληροφορίες που παρέχονται από τον 
κατασκευαστή

Εξέταση τύπου ΕΕ για τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 με 
αριθμό κοινοποιημένου οργανισμού: 0598




