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SOLUNUM MASKELER

Uygulama ve Sınırlamalar: 
Sadece katı maddeler ve sıvı aerosollere kar ı 
kullanılır. Uçucu aerosollere kar ı kullanılamaz. 
Ürün koruma seviyesini baz alarak ürün seçimi 
yapınız. Patlayıcı alanlarda kullanılmaz. Maske 
tek kullanımlıktır, kullanılıp atılması gerekir.

Kullanım Öncesi Kontrol: 
Kullanım ortamına göre uygun maske seçimi 
yapınız. Üretici tarafından belirtilen kullanma 
talimatının en iyi ekilde uygulanması 
zorunludur.

Kullanım:
Kullanım alanına girmeden önce, seçimi 
yapılmı  olan maskenin son kontrolünü yapın. 
Nefes alıp vererek bir kaçak olup olmadı ını 
tespit edin. E er kaçak var ise takma i lemini 
tekrar gerçekle tirin. Kullanılacak yerde hava 
en az %19,5 hacmi oksijen ihtiva etmelidir. 
Aksi takdirde maske kullanılmaz.
Örne in havalandırılmayan depolar, dar 
kuyular, bilinmeyen zararlı maddelerin oldu u 
ortamlarda kullanılmaz.
Maskeler gaz ve buhardan korumaz. 
Çalı ma ortamına göre hissedilir derecede 
nefes alma direnci olu unca maskeyi derhal 
de i tiriniz.

Depolama: 
Maskeyi üretici tarafından sunulan ekilde 
saklayınız. Depolama alanının sıcaklı ı -20°C 
ile +40°C arasında olmalıdır. Depolama 
alanının maksimum nem oranı <%80 olmalıdır.

Maske Tipi
Ah ap i leri
Zımparalama (makine ile) P2
Delme P2
Sert ah ap i leme (me e - gürgen) P3
Metal i leri
Kesme, i leme, delme P2
Paslanmaz çelik ve kaplanmı  metaller ile çalı ma P3
Lazer ile kesim P3
Kaynak i leri P3
Plastik sektörü
Delme, kesme, zımparalama P2
Mermer, granit v.b. ta  i leri
Kesme ve delme P2
Çimento, kuvars, kalsit P3
Tarım sektörü
Su bazlı ilaçlama P2
Bakteriler ile temas ko ulları P2
Bula ıcı virüsler ile temas ko ulları P3
Mühendislik ve otomotiv sektörü
Kaynak, kesme ve cilalama P2
Otomotiv bakım servisleri (fren ve debriyaj balata de i imi) P3
Di er kullanım alanları
Atık, geri dönü üm ve bunların sınıfl andırılma i lemleri P3
Alerjilere kar ı P2

Kullanım alanları

P2 Ventilli Profesyonel Maske
Art.-Nr. 0899 410 420

P3 Ventilli Profesyonel Maske
Art.-Nr. 0899 410 421

P2 Ventilli Karbonlu Profesyonel Maske
Art.-Nr. 0899 110 422
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