Tolmumaskid
23101 FFP1S; 23106 FFP1S; 23201 FFP2S; 23206 FFP2S; 23306 FFP3S

Tolmumaski paigaldamine.
1.Vôta tolmumask kätte ja aseta näo ette, hoides metallklambriga ülaosa endast eemal.
Lase kummirihmadel vabalt rippuda. Aseta maski alaosa lôua vastu
nii, et klambriga ülaosa on suunatud ette.
2.Tômba alumine kummipael üle pea, aseta ümber kaela kôrvadest allpool. Hoia
maski teise käega tihedalt vastu nägu ja vii ülemine kummipael ümber pea
kôrvadest ülalpoole.
3. Vormi ninaklamber näo kujule vastavaks, surudes seda môlema käe sôrmedega vastu nägu. Alusta ülemisest otsast.
4. Kontrolli näo ja maski vaheline tihedus järgmiselt :
- aseta môlemad käed maski peale ja hinga tugevalt välja;
- maski sees peab olema tunda rôhku;
- kui ôhk pääseb välja maski ja näo vahelt, suru ninaklambrer tugevamini ümber nina ja/vôi pinguta kummipaelu;
- jätka sobitamist kuni vajalik tihedus on saavutatud.

Tolmumaski kasutamine.
1. Aseta mask näole vastavalt ôpetusele ja kontrolli tihedus enne tolmusesse ruumi minekut.
2. Väldi tolmumaski näolt äravôtmist tolmuses ruumis.
3. Tolmumask on lôpuni kasutatud ja tuleb ära visata, kui
- see on näolt ära vôetud tolmuses ruumis;
- ilmneb tolmumaski ummistumisest tingitud hingamisraskusi vôi ebamugavuse tunnet;
- tolmumask on mehhaaniliselt vigastatud.
5. Välju tolmusest ruumist, kui tunned peapööritust, ärritust hingamiselundites vôi muid
ebameeldivaid tundemärke.
5. Tolmumaski vôib kasutada maksimaalselt ühe töövahetuse jooksul.

Tolmumaskid kaitsevad lenduvate tahkete osakeste ja vee baasil FFP1S: 4,5 X MAC

valmistatud aerosoolide vastu.FFP2S kaitseb ka nõrgalt mürgise, FFP2S: 12 X MAC
FFP3S keskmiselt mürgise ja nõrgalt radioaktiivse tolmu vastu. FFP3S: 50 X MAC
MAC = maksimaalne lubatud ohutu kontsentratsioon.

Tolmumaskid ei kaitse vedelate osakeste, gaaside, lahustiaurude eest. Ei tohi kasutada
värvimistöödel!
Tolmumaske ei tohi kasutada ruumides, kus
- hapniku sisaldus ôhus on alla 19%;
- tolmu koostis vôi konsentratsioon on tundmatu vôi tolm on otseselt eluohtlik.
Tolmumaske ei tohi kasutada tulekustutustöödel. Nad ei asenda hapnikumaski.
Tolmumaske vôivad kasutada vaid kasutamisjuhendiga pôhjalikult tutvunud inimesed.
Habe vôib takistada nôutud tiheduse saavutamist ja vähendab maski kaitsevôimet.
Tolmumaski ei ole soovitatav kasutada peale valmistaja poolt karbile märgitud tähtaja
möödumist

Tolmumaskid STANDARD 101;106;201;206;306 on testitud INSPEC Certification Ltd. Inglismaa
(litsents CE0194) poolt ja tunnistatud EÜ sertifikaatidega nr. 456;421 vastavaks EÜ direktiivile
89/686/EEC isikukaitsevahenditest ning harmoneeruvale standardile EN 149.
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