
ROMANA - RO - INFORMATII PENTRU UTILIZATORI 

MĂSTI BLS INTEGRALE DE FILTRARE CU CARCASĂ EN 149:2001+A1:2009 CE 0426 Elaborat de BLS Milano Italia 

DESCRIERE 

Măstile integrale de filtrare BLS sunt certificate conform standardului EN149:2001+A1:2009 (in tabelul de mai 

jos sunt menţionate categorii specifice pentru fiecare produs). 

Inainte de a citi următoarele informaţii, verificaţi categoria căreia ii aparţine masca – acest lucru este indicat 

pe ambalaj şi pe mască. Este responsabilitatea utilizatorului de a se asigura că masca asigură nivelul necesar 

de protecţie pentru tipul şi concentraţia impurităţii (impurităţilor) din zona unde se intenţionează să se 

folosească masca. 

Măstile integrale de filtrare BLS pot fi folosite pentru a-l proteja pe cel care le poartă impotriva particulelor 

solide si lichide non volatile. Vezi nivelele maxime de utilizare in tabelul de mai jos. 

Cărbunele activat atunci când este prezent într-un strat, măreşte confortul reducând mirosurile substanţelor 

nepericuloase. 

Clasa EN 149:2001+A1:2009 FFP1 FFP2 FFP3  

Nivelul max. De utilizare (APF x TLV*) 4 x TLV 12 x TLV 50 x TLV 

*TLV = valoarea limită a pragului unei substanţe chimice defineşte un nivel rezonabil la care poate fi expus un 

muncitor fără efecte adverse asupra sănătăţii. 

Desemnarea măştilor: 

NR = Ne reutilizabile, inseamnă că sunt doar pentru un singur schimb 

R = Reutilizabile, înseamnă că pot fi utilizate mai mult decât la un schimb 

D = înseamnă că respectă cerinţele testului de obstrucţie cu praf de dolomit. Acest lucru inseamnă că au o bună 

performanţă şi durată lungă de viaţă în medii foarte prăfuite. 

AVERTIZĂRI 

1) Operatorul trebuie să fie instruit pentru utilizarea corespunzătoare a măştilor complete de filtrare inainte 

de utilizare. 2) Acest produs nu protejează operatorul împotriva gazelor şi vaporilor. Pentru protecţia împotriva 

gazelor şi vaporilor sunt necesare aparatele de respirat pentru gaz. 3) Nu trebuie utilizat în atmosfere care 

conţin mai puţin de 17% oxigen. 

4) Nu utilizaţi când concentraţia impurităţilor este periculoasă pentru viaţă sau sănătate. 5) Nu utilizaţi în 

atmosferă explozivă şi pentru evacuare. 6) Părăsiţi locul de muncă imediat: - dacă respiraţia devine dificilă; - 

dacă apare ameţeala sau alte dureri. 7) Nu modificaţi produsul in niciun fel. 8) Daţi jos şi înlocuiţi masca dacă 

aceasta se deteriorează, dacă respiraţia devine dificilă şi în orice caz după 8 ore de lucru dacă măştile integrale 

sunt de tip NR (max 8 ore). 9) Operatorul trebuie să fie ras deoarece părul de pe faţă va afecta efcienţa 

produsului. 10) Stocaţi măştle integrale de filtrare într-o cameră uscată şi curată la o temperatură 

cuprinsă între +5 °C şi + 40 °C şi o umiditate relativă < 60%. Dacă se stochează corect şi în ambalajul original 

produsul are o durată de depozitare de 10 ani; durata de depozitare este de 5 ani pentru modelele cu strat de 

cărbune. 11) Curăţare: măştile integrale de fltrare concepute ca R D, sunt reutilzabile pentru mai mult de un 

schimb săptămânal şi se pot curăţa după utilizare într-un depozit uscat şi curat. 

Pentru curăţare utilizaţi o cârpă uscată pentru a curăţa delicat garnitura interioară. 

APROBĂRI 

Marca EC asigură faptul că măstile integrale de filtrare indeplinesc cerinţele privind siguranţa şi sănătatea 

prevăzute de Regulamentul european 425/2016. Numărul 0426 identifică organismul notificat ITALCERT S.r.l.-



Viale Sarca, 336 – 20126 Milan (Italia) însărcinat cu controlul în conformitate cu modulul D al Regulamentului 

European 425/2016. 

INSTRUCŢIUNI DE INSTALARE 

1) Ţineti aparatele de respirat asa cum se arată în imaginea1. 2) Reglaţi aparatele de respirat sub bărbie ţinând 

bareta nazală în sus. 3) Plasaţi banda cu elastic inferioară sub urechi şi pe cea superioară in partea din spate a 

capului. 4) Reglaţi bareta nazală peste nas şi verificaţi etanşeitatea măştii inspirând şi expirând cu putere (la 

aparatul de respirat cu supapă de expirare inchideţi supapa cu palma mâinii). Dacă simţiţi o scăpare de aer, 

reglaţi incă o dată aparatul de respirat. 

INSTRUCŢIUNI DE INSTALARE - PREVĂZUTE CU CURELE REGLABILE 

1) Ţineti aparatele de respirat asa cum se arată în imaginea1. 2) Reglaţi aparatele de  respirat sub bărbie ţinând 

bareta nazală în sus. 3) Plasaţi banda cu elastic inferioară sub urechi şi pe cea superioară in partea din spate a 

capului. 4) Reglaţi tensiunea benzilor elastice trăgând inapoi capetele libere ale fiecărei benzi. 5) Tensiunea 

benzii elastice poate fi micşorată impingând in afară pe partea din spate a cataramelor. 6) Asiguraţi-vă că bareta 

nazală este mulată în jurul nasului in siguranţă. Verificaţi poziţia măştilor de gaz: acoperiţi partea din faţă a 

aparatului de respirat cu ambele mâini fiind atenţi să nu deranjaţi poziţia măstilor integrale si apoi inhalati cu 

putere (la măstile integrale dotate cu supapă, inchideţi supapa cu palma mâinii). Dacă simţiţi o scăpare de aer, 

reglaţi incă o dată aparatul de respirat. 

INSTRUCŢIUNI DE INSTALARE - PLIABILĂ 

1) Ţineti masca în mână cu cleştele de nas în sus. 2) Trageţi benzile elastice şi despăturiţi masca. 3) Întindeţi 

banda elastică pentru a da măştii forma unei scoici. 4) Reglaţi masca pe bărbie şi puneţi benzile elastice peste 

cap, în spatele gâtului. 5) Plasaţi banda elastică de jos sub urechi iar pe cea de sus în spatele capului. 6). Reglaţi 

cârligul de nas. Verificaţi etanşeitatea măştii inspirând şi expirând cu putere ( la aparatele de respiraţie cu 

supapă, apăsaţi supapa cu palma). Dacă observaţi scăpări de aer , reglaţi aparatul de respirat din nou. Tipul de 

ambalaj adecvat pentru transportul EIP este pachetul de vânzare.  

Dispozitivele de protecție BlS nu pot fi utilizate în zonele expuse riscului de explozie (ATEX) 


