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ZAŠČITNA MASKA 

 

   
VARUJE PRED NEVARNOSTI ZA POŠKODBE IN OKVARE 

 Prašnimi, trdnimi delci (odvisno od stopnje zaščite). 
 Hlapljivimi snovmi, parami, plini (odvisno od filtra). 
 Prašnatimi kemikalijami, prahom, dimom,… 

 Negativni učinki na respiratorni sistem zaradi 
vdihavanja in izpostavljenosti onesnaženi atmosferi. 

UPORABLJA SE 
 Pri delih s prašnimi snovmi. 
 Pri delih s hlapljivimi snovmi. 
 V atmosferi, kjer nastajajo hlapi, plini, prah, prašni delci, dim,… 
 V območjih, kjer je zahtevano z varnostnim znakom. 

NAMESTITEV 

 

1. Naglavni jermen 
pripravi tako, da 
preluknjan trak spelješ 
skozi zaponko in 
naravnaš na želeno 
dolžino. Enako naredi z 
drugim trakom. 

 

2. Masko udobno namesti na 
nos in povleci jermene čez 
glavo. Če je potrebno naglavne 
jermene naravnati, snemi 
masko, jih naravnaj in ponovi 
korak 2. 

 

3. Spodnja jermena primi 
z obema rokama, 
namesti zadaj na vratu in 
ju spni skupaj. 

 

4. Zgornja jermena najprej 
zategni s potegom za konca le-
teh. S tem dosežeš udobno in 
varno prileganje maske. 
Podobno naravnaj spodnja 
jermena.  
(Napetost jermenov lahko 
zmanjšaš s potiskanjem 
navzven.) 
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5. Tesnjenje maske lahko preveriš z ustvarjanjem nadtlaka. Z dlanjo prekrij 
pokrov izpušne zaklopke in rahlo izdihni. Če se obrazni del rahlo izboči in kolikor ne 
začutiš uhajanja zraka med obrazom in robom maske, potem se maska 
prilega pravilno. 
Če začutiš uhajanje zraka, moraš masko ponovno naravnati in/ali nastaviti napetost 
elastičnih jermenov. Ponovi zgornji preizkus prileganja maske. Če ne moreš doseči 
pravilnega prileganja maske, ne vstopaj v območje onesnažene atmosfere in o tem 
obvesti nadrejenega. 

 Ne uporabljaj zaščitne maske, če imaš brado ali brke. 
 Zaščitno masko zavrzi ali nadomesti z novo, če je le ta poškodovana, če je pretekel rok uporabe oz., če začutiš velik 

upor pri dihanju. 
 Zaščita dihal je učinkovita le, če je maska pravilno izbrana, nameščena, in če jo uporabljaš vedno, kadar si 

izpostavljen onesnaženju. 
 Filter izberi glede na prisotne nevarne snovi v atmosferi. 
 Izberi filter katerega zahteva varnostni list snovi s katero rokuješ. 
 Pri izbiri filtra preveri rok uporabnosti. Vpiši datum namestitve filtra. 
 Pred namestitvijo filtra preberi priložena navodila. 
 Zaščitna maska ne dobavlja kisika, zato se ne sme uporabljati v ozračjih, kjer je manj kot 19,5% kisika. 

ZAŠČITA 
 Maska varuje pred plini, hlapi, parami, meglicami in prašnimi delci (odvisno od filtra). 
 Glede na naravo dela izberi filter z ustrezno namembnostjo (zaščitna funkcija). 

 Oznaka Barvna oznaka Zaščita pred 

P
lin

i,
 h

la
p

i,
 

p
ar

e
, m

e
gl

ic
e

 A Rjava Organski hlapi z vreliščem nad 65°C (barve, topila, toluen, MEK, …) 

AX Rjava Organske spojine z vreliščem pod 65°C (aceton, acetaldehid, izobutan, …) 

B Siva Anorganski plini in spojine (klor, vodikov klorid, …) 

E Rumena Kisli hlapi in plini (žveplov dioksid, …) 

K Zelena Amonijak in derivati 
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i P1 Bela Delci, katerih koncentracija ne presega 4×MDK 

P2 Bela Delci, katerih koncentracija ne presega 10×MDK 

P3 Bela Delci, katerih koncentracija ne presega 20×MDK 

MDK – maksimalna dovoljena koncentracija 

VZDRŽEVANJE 
 Zaščitnemu sredstvu ne sme biti zmanjšana zaščitna funkcija. 
 V primeru ugotovljenih pomanjkljivostih se zaščitnega sredstva ne sme uporabljati in se mora odstraniti iz 

uporabe. 

ČIŠČENJE in SKLADIŠČENJE 
 Obrazni del maske obriši z vlažno krpo, namočeno v toplo vodo z milnico (temperatura vode ne sme presegati 

40°C), in posuši na sobni temperaturi. 
 Izdelka med čiščenjem ne smeš potopiti v vodo! 
 Zaščitno sredstvo mora biti hranjeno v ustrezni atmosferi in ne sme biti izpostavljeno kemičnim nevarnostim. 
 Upoštevaj rok uporabnosti. 

!!! Dokument je splošne narave, zato upoštevaj predvsem navodila proizvajalca !!! 
 


