
 

 

 
FISA TEHNICA 

Semimasca de protectie respiratorie, pliata 

cu supapa 

 

Model 
Clasificare  

EN 149+A1 

Supapa de 

expiratie 

7D78 FFP3 NR D Cu supapa 

 

Domeniu de utilizare: 

Semimastile de protectie respiratorie sunt 

destinate a fi utilizate in aplicatiile care 

implica praf fin non-toxic si fibre. 

 
 

Descriere: 

Semimastile de protectie respiratorie cu supapă de expiratie siliconică asigura protectia impotriva 

particulelor. Sunt limitate la utilizarea pentru un singur schimb și respecta cerințele opționale de 

colmatare. Model pliabil cu 3 panouri orizontale, proiectat cu clema nazala din polipropilenă, o 

garnitură din spumă pentru etanseizare și banda elastica pentru fixare pe cap reglabila, prin culisare 

intr-un canal asamblat prin sudare cu ultrasunete. Mediul filtrant este confecționat din straturi 

multiple de polipropilena si bumbac electrostatic. 

Designul pliabil face ca semimastile sa fie usor de transportat. Datorita marginililor flexibile se 

adapteaza usor la trasaturile faciale ale majoritatii utilizatorilor si confera utilizatorului un nivel ridicat 

de confort. 

 

Standarde: 

Evaluarea conformității cu Regulamentul 2016/425 "Echipamente de protecție individuala" a fost 

efectuată ținând cont de prevederile standardului european EN 149: 2001 + A1: 2009 "Aparate de 

protecție respiratorie. Semimasti filtrante împotriva particulelor. Cerinte, incercari, marcare". 

 

Organism notificat: 0082 (pentru certificare de tip EU) - APAVE SUDEUROPE SAS CS60193 – 13322 

MARSEILLE CEDEX 16. 

Organism notificat: 2797 (pentru controlul productiei conform modul D) 

BSI Group The Netherlands B.V. (NB 2797) 

Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP,Amsterdam, Netherlands 

 

Aplicatii: 

Aceste semimasti de protectie respiratorie pot fi utilizate in mediile in care exista concentratii de 

particule solide si lichide non-volatile pana la urmatoarele niveluri maxime: 

 

Model 
Clasificare  

EN 149+A1 

Supapa de 

expiratie 

Factor nominal 

de protectie 

(NPF)* 

7D78 FFP3 NR D Cu supapa 50 x VLA 

* rezultat in conditii de laborator 

 

NR – ne-reutilizabila – se 

utilizeaza pe un singur 

schimb – maximum 8 ore 

de utilizare 

D – intruneste cerintele 

referitoare la rezistenta la 

colmatare 

VLA – valoarea limita 

admisa de expunere 

 

 



 

 

Transport si depozitare: 

Semimastile de protectie respiratorie au o durata de valabilitate de 3 ani. Termenul de expirare este 

marcat pe ambalajul produsului. Inainte de utilizare, verificati ca produsul sa fie in termen de 

valabilitate. Produsul trebuie depozitat intr-un mediu curat si uscat, la temperaturi cuprinse intre -

30ºC si +60ºC si o umiditate relativa maxima de 75%. Utilizati ambalajul furnizat pentru a depozita si 

pentru a transporta produsul. 

 

Protectia respiratorie este eficienta numai in cazul in care masca este selectata corect, echipata si 

purtata pe intreaga durata in care utilizatorul este expus la pericole. 

 

 

Instructiuni de utilizare: 

 

 

PASUL 1 

Țineți semimasca în mână precum în poza alăturată, cu lamela nazală la vârful 

degetelor și banda de fixare pe cap atârnată liber sub mână.  

 

 

PASUL 2 

Deschideți masca, introduceți bărbia în partea inferioară a măștii. Poziționați 

banda inferioară sub urechi, iar cea superioară deasupra capului. Folosind 

ambele mâini, modelați lamela pe forma nasului dvs.  

 

 

PASUL 3 

Pentru a verifica dacă se potrivește, vă rugăm urmați pașii de mai jos:  

 a)   Așezați ambele mâini deasupra măștii cu grijă, fără a schimba poziția ei  

 b)   Inspirați adânc  

 c)   Expirați adânc. Dacă pătrunde aer pe la margini în timpul inspirației sau 

expirației, repoziționați sau ajustați benzile   

 d)   Repetați a), b), și c). Dacă simțiți scurgeri semnificative de aer în 

continuare, atunci această semimasca nu vă este potrivită și va recomandăm să 

alegeți alt model din gama noastră.  

 

 

Avertizari inainte de utilizare: 

• Este esențial să alegeți o semimasca adecvată pentru a vă proteja sănătatea. Înainte de 

utilizarea produsului, consultați un specialist în siguranță personală care să vă determine 

produsul potrivit pentru aplicația dvs. de la locul de muncă.  

• Înainte de a utiliza orice echipament de protecție respiratorie, utilizatorul TREBUIE să fie instruit 

corespunzător. Utilizatorul trebuie să verifice smimasca înainte de fiecare utilizare, pentru a 

se asigura că este în condiții bune - curată, nedeteriorată, banda de fixare pe cap nu este 

deteriorată, etc.  

• Acest produs nu protejează utilizatorul împotriva gazelor, vaporilor sau ceții formate din 

lichide care produc vapori și gaze nocive.  

• A nu se utiliza în operațiuni de sablare.  

• Acest produs nu furnizează oxigen. Folosiți semimasca numai în zone bine-ventilate, cu 

suficient oxigen pentru a susține viața (cel puțin 19.5%).  

• A nu se utiliza în cazul în care substanțele contaminante și concentrația sunt necunoscute 

sau periculoase pentru viață și sănătate.  

 

• Părăsiți imediat zona de lucru dacă: a) respirația devine dificilă; b) simțiți amețeli sau altă 

suferință; c) semimasca se deteriorează; d) apare o urgență.  



 

 

• Dacă utilizatorul resimte o afecțiune sau discomfort, se recomandă consultarea unui medic 

specialist pentru a determina dacă utilizarea este adecvată.  

• Părul facial și anumite caracteristici faciale împiedică utilizarea eficientă a produsului.  

• Înlocuiți semimasca dacă rezistența la respirație devine excesivă datorită încărcării filtrului cu 

praf, sau după maximum 8 ore de utilizare. 

• Neacordarea atenției la avertizările și instrucțiunile de utilizare a semimastii pot cauza boli 

grave sau afecțiuni permanente.  

• Echipamentul nu se consideră a fi sursă de aprindere, însă nu trebuie utilizat în atmosferă cu 

potetial exploziv, deoarece concentrația agenților contaminanți în intervalul normal de 

flamabilitate va depăsi limitele din ghidul de selecție.  

• Depozitați semimasca în recipiente sigilate, departe de zonele contaminate, când nu este în 

uz.  

• A se păstra în ambalajul original pe timpul tranportului  

• Va rugăm să vă asigurați că masca vă este potrivită, înainte de a intra în mediul de lucru. 


