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KONTROLL FØR BRUK

Bruksvilkår, begrensinger i bruk, kontraindikasjoner

Før filtrerende halvmasker tas i bruk, les denne bruksanvisningen nøye.
Brukeren må bli kjent med utstyret, dens formål og bruksregler.
Før bruk av halvmasken må man kjenne art og konsentrasjon av aerosoler i luften
på arbeidsplassen.
Bruk av halvmasker i områder med eksplosjonsfare krever kontakt med
produsenten for å formidle ytterligere opplysninger.

Før hver bruk kontroller halvmaskens holdbarhetsdato og dens tekniske tilstand.
Sjekk om halvmasken har mekaniske skader, om den er forurenset eller ufullstendig.
En halvmaske som er skadet eller med utløpt holdbarhetsdato kan ikke tas i bruk.

OH03-02 filtrerende halvmaske

BRUKSANVISNING  - HYGIENIC HALF MASK

PRODUSENT: ZINCIN AS

STANDARD

IDENTITETSNUMMER

EN 149:2001 + A1:2009 - Åndedrettsvern

En filtrerende halvmaske er et komplett utstyr til åndedrettsvern og brukes som
beskyttelse mot skadelig virking av faste og/eller flytende partikler i luften som
danner aerosoler (støv, røyk og damp).Dette produktet beskytter mot
konsentrasjon opp til 10 x grenseverdier for forurensninger i arbeidsatmosfæren.

FFP2 Modul B
BESKYTTELSESKLASSE

Tilpassing

Ta en stropp i hver hånd og plasser masken slik at neseklypen peker utover, vekk
fra deg. 
Plasser stroppene bak ørene.
Trykk på nesebøylen, slik at den passer tett rundt nesen (gjelder masker med
nesebøyle).
Sjekk om halvmasken er riktig plassert og om den sitter stramt på ansiktet. Hold
hendene over nesebøylen og pust ut. Hvis du føler at luften slipper ut ved
nesebøylen, rett opp nesebøylens form eller prøv å regulere hodestroppene.

Ved tilpassing av flate halvmasker følg bildene på forpakning som medfølger. Før du
tar masken på, form nesebøylen på pekefingeren slik at den er lettere å justere videre.
Deretter:

Før bruk

Vask eller desinfiser hender før du tar i masken.

Under og etter bruk

Masken kan brukes i 8 timer i strekk. 
Fjern masken ved å hekte av ørestroppene. ta stroppen av og fjern masken fra
ansiktet. 
For gjenbruk se vedlikehold. Om masken er ødelagt, resirkuler masken på samme
måte som annen restavfall.
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Liste over farer

Bruk av halvmasker hvis konsentrasjon av forurensede stoffer er høyere enn
maskens filterklasse oppgitt i tabellen nedenfor - fare for forgiftning.
Bruk i områder hvor det foreligger eller kan foreligge oksygenmangel
(konsentrasjon lavere enn 17%) – rom med dårlig ventilasjon, lite areal. Ved mangel
på oksygen kan man bruke isolerte åndedrettsvern – Fare for besvimelse,
svimmelhet.
Bruk i omgivelser som er forurenset med ikke organiske gaser i/eller damp fra
organiske substanser – Fare for forgiftning.
Feil bruk av halvmasken – Hvis masken brukes med feil side oppover – Fare for
mangel på vern.
Modifisering av hodestropper og regulering av hodestroppene som er i strid med
produsentens anbefalinger – Fare for feil tilpassing og mangel på vern.
Modifisering av tetthetselementer, ørestropper eller nesebøylen– Fare for feil
tilpassing og mangel på vern.
Bruk av halvmasker med andre vernemidler (f.eks. øyevern, hodevern, hørselsvern)
uten å kontrollere på forhånd om det forekommer konflikt mellom dem – Fare for
feil tilpasning og mangel på vern.
 Bruk av halvmasker med synlige mekaniske skader (med hull eller deformasjoner),
forurensede, ufullstendige – Fare for feil tilpassing og mangel på vern.
Bruk av halvmasker etter utløp av holdbarhetsdato – Fare for mangel på vern.
Oppbevaring og transport på en annen måte og i andre forhold enn anbefalt av
produsenten – Fare for tap av verneegenskaper.
Valg av feil utstyr til eksisterende fare – mangel på opplæring – Fare for forgiftning.
Bruk av halvmasker i omgivelser med luftfuktighet over 90% – Fare for tap av
verneegenskaper.

Ikke bruk produktet i følgende situasjoner

Ikke bruk halvmasker i omgivelser med mangel på oksygen.

Ikke bruk halvmasker i omgivelser med konsentrasjon av forurensede stoffer som

er høyere enn høyeste tillatte verdier for hver filterklasse.

Ikke bruk halvmasker i omgivelser med forurensing med gasser og damp.

Ikke bruk halvmasker i strid med bruksanvisning.

Ikke bruk halvmasker hvis det er vanskelig å puste (det kan være forårsaket av

forurensede stoffer setter seg fast i masken).

Ikke bruk halvmasker i omgivelser som har luftfuktighet over 90%.

Ikke bruk halvmasker som har synlige mekaniske skader.

Ikke modifiser maskens elementer.

Oppbevaring, vedlikehold og transport

Halvmaskene oppbevares i en uskadet, lukket forpakning, levert av produsenten,
dvs. i plastposer eller pappesker i rom med en luftfuktighet lavere enn 90% og
temperatur mellom -20°C og +40°C.
Maksimal oppbevaringstid i oppgitte forhold utgjør 36 måneder.
Halvmaskene må vernes mot direkte solstråling, varme, påvirkning av aggressive
kjemikalier, fuktighet, smuss og mekaniske skader.
Gjenbruk gjelder kun halvmasker merket med «R». Ved gjenbruk av Hygienic Half
Mask gjør som følger: Ta masken forsiktig av, fjern støv fra maskens overflate,
rengjør eventuell tetning som befinner seg innen halvmasken med vann og såpe,
desinfiser med en vattdott med etanol. Ved vask i vaskemaskin anbefales det å
vaske masken på 60-90 grader og lufttørke. Etter rengjøring og desinfisering kan
halvmasken brukes med samme filtreringseffekt, men med bortfall av FFP2
standard.
Riktig forpakning til trygg transport av filtrerende halvmasker er kun produsentens
emballasje (enkelt pakket eller store pakker).


