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BELANGRIJK : De EN149:2001+A1:2009 maskers voor eenmalig gebruik tegen vaste- en vloeibare 
aeroslen, worden ingedeeld in drie categorieën - FFP1, FFP2 en FFP3. Controleer de categorie tot welke 
het masker behoort alvorens de hiernavolgende informatie te lezen. De categorie staat vermeld op het 
masker en de verpakking. 
 

TOEPASSINGEN : • FFP1 : bescherming tegen vaste- en vloeibare deeltjes (b.v. olie nevels) van 
onschadelijke aerosolen, waarvan de concentratie op basis van zowel de NPF als de TPF/APF niet groter 
is dan 4 maal de nationaal geldende Grenswaarde. • FFP2 : bescherming tegen vaste- en vloeibare 
deeltjes (b.v. olie nevels) van onschadelijke en schadelijke aerosolen, waarvan de concentratie op basis 
van de NPF niet groter is dan 12 maal de nationaal geldende Grenswaarde of 10 x op basis van de TPF. • 
FFP3 : bescherming tegen vaste- en vloeibare deeltjes (b.v. olie nevels) van onschadelijke en schadelijke 
aerosolen, waarvan de concentratie op basis van de NPF niet groter is dan 50 maal de nationaal gelende 
Grenswaarde of 20 x op basis van de TPF. *NOOT: NPF = Nominale Protectie Factor. TPF = Toegekende 
Protectie Factor. APF=Assigned Protection Factor. 
 

CONTROLE VOOR GEBRUIK : Controleer voor gebruik het masker inclusief alle onderdelen op gaten, 
scheuren en andere beschadigingen. Indien ook maar enige schade wordt waargenomen mag het 
masker niet gebruikt worden. Neem een nieuw onbeschadigd masker. 
 



INSTALLATIE : 1. Plaats uw vingers in het masker, Buig de neusbeugel om de vingers om de contouren 
van de neus te vormen. 2. Houd het masker met een hand in positie over neus en mond, met de 
hoofdbanden om de buitenkant van de hand. Trek het onderste deel elastieken band over het hoofd 
en plaats hem in de nek (onder de oren). 3. Rek de bovenste deel van de elastieken band op en plaats 
deze over de kruin heen op het hoofd ( net boven de oren). 4. Druk met beide handen de neusbeugel 
aan en vorm deze naar uw neus. Regel de spanning in het boven- en beneden deel van de doorlopende 
hoofdband zodanig in, dat het masker goed op het gezicht aansluit. 5. (a) Pas-test voor masker zonder 
uitademventiel: vouw beide handen over het masker en adem krachtig uit, (b) Pastest voor masker met 
uitademventiel: vouw beide handen over het masker en adem diep in. Men dient nu onderdruk waar 
te nemen in het masker. Als er lucht lekt rond de neus, dient men het neusstuk strakker te vormen. Als 
er lucht lekt langs de zijkanten dient men de hoofdbanden te verstellen. *NOOT: Vervang het masker 
onmiddellijk wanneer de ademhaling belemmerd wordt of wanneer het masker verwrongen of beschadigd 
is. Doe dit ook wanneer geen goede aansluiting (meer) op het gezicht kan verkregen worden. Strikte 
navolging van deze voorschriften is belangrijk voor een 
veilig gebruik van dit masker. 
 

WAARSCHUWING : 1. Het niet opvolgen van instructies tot gebruik en aangaande de gebruiksbeperkin 
gen van het masker, kunnen de effectiviteit ervan verminderen en resulteren in ziekte en zelfs de dood. 
2. Om uw gezondheid te beschermen is het noodzakelijk dat het juiste type masker wordt geselecteerd. 
Alvorens het masker te gebruiken, is het aanbevolen een arbeidshygiënist of een instantie die instaat 
voor de arbeidsveiligheid te raadplegen om de geschiktheid van het masker voor het beoogde gebruikt 
te bepalen. 3. Het masker voorziet niet in de zuurstofbehoefte. Gebruik enkel in voldoende geventileerde 
ruimtes welke niet minder dan 19 % zuurstof bevatten. Niet gebruiken in kleine of besloten ruimtes. 4. 
Soort en concentratie gevaarlijke aerosolen moet bekend zijn. De concentratie mag de maximale con 
centratie waarvoor het fltermasker geschikt is niet overschrijden (zie toepassingen). Gebruik het masker 
niet indien concentraties verontreinigingen een direct gevaar opleveren voor de gezondheid of het leven 
van de gebruiker. 5. Niet te gebruiken in ruimtes met een explosieve atmosfeer. 6. Verlaat onmiddellijk de 
werkomgeving en ga naar een ruimte met schone lucht wanneer (a) het ademen bemoeilijkt wordt of wan 
neer er zich (b) duizeligheid of ander ongemak voordoet. 7. Gezichtsharen (snor, baard, bakkebaarden 
e.d.) of andere karakteristieken van het gezicht (bv. knobbels) kunnen de lekdichtheid belemmeren en 
de effectiviteit van het masker verminderen. 8. Wijzig of verander het masker nooit. 9. Eenmalig gebruik 
(maximaal 1 ploegendienst). Geen onderhoud vereist. Werp het masker na eenmalig gebruik weg con 
form de lokale voorschriften. 10. De maskers dienen, totdat ze worden ingezet, buiten bereik van direct 
zonlicht, in hun verpakking te worden bewaard. 
 

Fabrikant / Importeur : zie informatie op verpakking. 
 
BETEKENINS VAN PICTOGRAMMEN EN SYMBOLEN: (a) Lees de gebruiksaanwijzing. (b) Temper 
atuurbereik voor opslagcondities. (c) Maximale relatieve vochtigheid voor opslagcondities. (d) Uiterste 
gebruiksdatum. yyyy = Jaar; mm = Maand. (e) NR : NIET HERBRUIKBAAR. Het gebruik van dit masker 
beperkt zich tot een dienst (maximaal 8 uur) en mag niet worden hergebruikt. B.v. : FFP3 NR. (f) D : Dit 
masker heeft de optionele Dolemiet(stof) cloggingtest doorstaan voor een meer comfortabele manier van 
ademhalen. B.v. : FFP3 NR D 


