Op de werkplek schuilen er vaak sluimerende gevaren die niet onmiddellijk herkend
worden. Deze gevaren kunnen uw gezondheid onherstelbare schade berokkenen en in
het slechtste geval zelfs levensbedreigend zijn. Het is dan ook een absolute noodzaak om
de ademhalingswegen zo goed mogelijk te beschermen tegen de schadelijke invloeden
van stofdeeltjes, rook, gassen en dampen die zich in de omgevingslucht bevinden.
Artelli biedt u een uitgewogen pakket ademhalingsbeschermingsmiddelen aan, aangepast
DDQXZVSHFL¿HNHZHUNVLWXDWLH
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WET & REGELGEVING
EUROPESE NORMERING ADEMHALINGSBESCHERMING
Ademhalingsbeschermingsmiddelen behoren tot de PBM categorie III, d.w.z. risico’s die
onomkeerbare schade aan de gezondheid kunnen toebrengen.

NORM

OMSCHRIJVING

EN 136 + EN 136/C1

Volgelaatsmaskers

EN 140 + EN 140/C1

Half- en kwartmaskers

EN 14387 + EN 14387/C1 + prEN

*DV¿OWHUVHQFRPELQDWLH¿OWHUV YHUYDQJW

14387/A1

de normen EN 141, EN 371 en EN 372)

EN 143 + EN 143/C1 + EN 143/C2 +EN 143/A1

'HHOWMHV¿OWHUV

EN 149 + EN 149/C1

Filtrerende halfmaskers
ter bescherming tegen deeltjes

EN 405

Filtrerende halfmaskers ter bescherming
tegen gassen of gassen & deeltjes

EN 529

Aanbevelingen voor keuze, gebruik,
verzorging en onderhoud

DIN 58647

Vluchtmasker voor eenmalig gebruik
volgens Duitse DIN-norm

HOE LANG KAN IK EEN FILTER BEWAREN?
Houdbaarheid
(HQ JRHGJHNHXUG ¿OWHU LV YRRU]LHQ YDQ HHQ XLWHUVWH JHEUXLNVGDWXP ,QGLHQ GH]H
RYHUVFKUHGHQLVPDJKHW¿OWHUQLHWPHHUZRUGHQLQJH]HW$IKDQNHOLMNYDQKHWW\SH¿OWHU
ligt deze op 3 tot 5 jaar na productiedatum.
- *DV¿OWHUVzijn indien ongebruikt, na het openen en daarna weer luchtdicht sluiten van
GHYHUSDNNLQJQRJPD[LPDDOPDDQGHQWHEHZDUHQ%LMJDV¿OWHUVJHHIWZDDUQHPLQJ
YDQUHXNRIVPDDNDDQGDWKHW¿OWHULVYHU]DGLJG'HJHEUXLNVWLMGLVVWHUNDIKDQNHOLMN
van

het

soort

gas/damp,

de

concentratie

ervan,

de

luchtvochtigheid,

de

omgevingstemperatuur en het ademvolume van de gebruiker.
- 'HHOWMHV VWRI ¿OWHUV dienen te worden vervangen als de ademweerstand te hoog
oploopt.
- Voor FRPELQDWLH¿OWHUV JDV  GHHOWMHV¿OWHU  JHOGW GH FRPELQDWLH YDQ GH]H
voorwaarden.
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HOE WEET IK WANNEER IK EEN GASFILTER MOET VERVANGEN ?
:DQQHHU]LMQJDV¿OWHUVYHU]DGLJG"
Indien de gebruiker de gas- of dampvormige verontreiniging door reuk of smaak
ZDDUQHHPWLVKHWJDV¿OWHUYHU]DGLJGHQGLHQWGH]HRSHHQYHLOLJHSODDWVRQPLGGHOOLMN
WH ZRUGHQ YHUYDQJHQ 9DQGDDU GDW PHQ JHHQ JDV¿OWHUV PDJ JHEUXLNHQ DOV PHQ GH
YHURQWUHLQLJLQJQLHWRIQLHWWLMGLJNDQUXLNHQRISURHYHQ9RRUZDDUGHELMJDV¿OWHUJHEUXLN
LV GDW GH UHXNJUHQV GH FRQFHQWUDWLH ZDDUELM KHW JDV ZRUGW ZDDUJHQRPHQ  YDQ KHW
betreffende gas of damp ruim onder de grenswaarde ligt.
HOE WEET IK HOE LANG IK EEN GASFILTER KAN GEBRUIKEN ?
/HYHQVGXXU
'HWHYHUZDFKWHQOHYHQVGXXUYDQHHQ¿OWHULVDIKDQNHOLMNYDQYHUVFKLOOHQGHIDFWRUHQ
Q

$GHPVQHOKHLG

 'H OHYHQVGXXU YDQ HHQ ¿OWHU LV RPJHNHHUG HYHQUHGLJ DDQ GH DGHPVQHOKHLG YDQ GH
GUDJHU (HQ YHUGXEEHOLQJ YDQ GH DGHPVQHOKHLG ]DO GH OHYHQVGXXU YDQ GH ¿OWHUV
halveren.
Q

&RQFHQWUDWLH

YDQ

GH

YHURQWUHLQLJLQJ

RI

GH

FRPELQDWLH

YDQ

GH

YHURQWUHLQLJLQJHQ
De levensduur is omgekeerd evenredig aan de concentratie van de verontreiniging.
Een hogere concentratie betekent een kortere levensduur. Een combinatie van
YHURQWUHLQLJLQJHQ]DOGHOHYHQVGXXUYDQ¿OWHUVEHNRUWHQLQKHWDOJHPHHQ]HOIVPHHU
dan de som van de afzonderlijke resultaten van de verontreinigingen.
Q

5HODWLHYHYRFKWLJKHLG
In situaties met een hoge luchtvochtigheid zal de waterdamp in de lucht strijden met
GHJDVVHQHQGDPSHQRPHHQSOHNMHLQGHXOWUD¿MQHNDQDOHQYDQKHWDFWLHYHNRRO
Daar waar het water zich heeft genesteld, kunnen geen gassen en dampen een plekje
innemen. Hierdoor is de overgebleven capaciteit voor gassen en dampen verkleind en
GHOHYHQVGXXUYDQKHW¿OWHUEHNRUW2QGHUGHLVGLWYHUZDDUORRVEDDUERYHQGH
 ]DO HHQ JURWHUH UHODWLHYH YRFKWLJKHLG GH OHYHQVGXXU LQ WRHQHPHQGH PDWH
bekorten.

Q

2PJHYLQJVWHPSHUDWXXU

 'HOHYHQVGXXUYDQHHQJDVGDPS¿OWHUZRUGWPHWEHNRUWYRRUHONHJUDGHQ
&HOFLXVWHPSHUDWXXUVYHUKRJLQJ*DV¿OWHUV]LMQQLHWLQ]HWEDDUELMWHPSHUDWXUHQRQGHU
het vriespunt.
Q

)\VLVFKHHLJHQVFKDSSHQYDQGHYHURQWUHLQLJLQJ
Elke gas/damp heeft een verschillende adsorptie-eigenschap met betrekking tot de
hechting aan actieve kool of enige andere sorbent. In het algemeen is een hogere
dampspanning mede debet aan een kortere levensduur.

Q

)LOWHUDIPHWLQJHQ

¿OWHUFDSDFLWHLW

 'HLQ]HWGXXUYDQHHQ¿OWHUKDQJWUHFKWVWUHHNVDIYDQGHJHEUXLNWHKRHYHHOKHLGDFWLHYH
kool. Een verdubbeling van de hoeveelheid kool, bij gelijkblijvende concentratie
YHURQWUHLQLJLQJ ]DO GH LQ]HWGXXU ]HNHU YHUOHQJHQ PDDU QLHW SHU GH¿QLWLH
verdubbelen.
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ENKELE BELANGRIJKE BEGRIPPEN
MAC-WAARDE OF GRENSWAARDE
'H¿QLWLHYDQGHJUHQVZDDUGHGHJUHQVZDDUGHLVGHPD[LPDDODDQYDDUGHFRQFHQWUDWLH
van een stof of een gas op de werkplaats. Dat wil zeggen dat de werknemer zijn hele
ZHUNFDUULqUHODQJJHGXUHQGHXXUSHUGDJ XXUSHUZHHN LQGH]HFRQFHQWUDWLHPDJ
werken zonder dat dit gevolgen heeft voor de gezondheid of die van het nageslacht.
Indien men onder deze grenswaarde blijft, dient men geen adembeschermingsmiddel te
dragen. Voor tal van stoffen heeft elke nationale overheid een lijst opgesteld met
grenswaarden.
'HWHUPLQRORJLHYDQJUHQVZDDUGHNDQYHUVFKLOOHQYDQODQGWRWODQG
Q

0$&ZDDUGHYRRU1HGHUODQG 0D[LPDDO$DQYDDUGH&RQFHQWUDWLH 

Q

%*:ZDDUGHYRRU%HOJLs %HOJLVFKH*UHQVZDDUGH 

Q

9/(ZDDUGHYRRU)UDQNULMN 9DOHXU/LPLWHG¶([SRVLWLRQ 

Q

2(/ZDDUGHYRRU(QJHODQG 2FFXSDWLRQDO([SRVXUH/LPLWV 

Q

7/9ZDDUGHLQWHUQDWLRQDDOJHEUXLNW 7UHVKROG/LPLW9DOXH 

Q

0$.ZDDUGHYRRU'XLWVODQG 0DNVLPDOH$UEHLWVSODW].RQ]HQWUDWLRQ 
Aangezien zowel de wetgeving op nationaal als Europees vlak in beweging is, bevelen
we aan de lokale wetgeving inzake grenswaarden door te nemen.

120,1$/(3527(&7,()$&725 13)
De NPF, of Nominale ProtectieFactor is de minimale bescherming waaraan een
DGHPEHVFKHUPLQJVPLGGHOPRHWYROGRHQYROJHQVGH(XURSHVHQRUPHULQJ YRRUHONW\SH
DGHPEHVFKHUPLQJVPLGGHO YHUVFKLOOHQG  'H 13) ]HJW LHWV RYHU GH HI¿FLsQWLH YDQ KHW
WRWDOH DGHPEHVFKHUPLQJVPLGGHO +RH ODJHU GH 13) KRH LQHI¿FLsQWHU KHW
adembeschermingsmiddel of hoe groter de inwaardse lekkage van dit middel. Deze
waarden zijn waarden bekomen onder laboratoriumomstandigheden, vandaar dat
sommige landen werken met een TPF of Toegepaste ProtectieFactor die gebaseerd is op
ZHUNSOHNVLWXDWLHV ]LHKLHUYRRUQDWLRQDOHZHWJHYLQJ 
72(*(3$67(3527(&7,()$&725 73)
'HWRHJHSDVWHSURWHFWLHIDFWRU 73) RI$39 $VVLJQHG3URWHFWLRQ9DOXH LVJHEDVHHUGRS
ZHUNSOHNVLWXDWLHV ]LHKLHUYRRUGHQDWLRQDOHUHJHOJHYLQJHQGHQRUP(1 
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SOORTEN ADEMHALINGSBESCHERMINGSMIDDELEN
1 STOFMASKER
Deze wegwerpmaskers bedekken mond, neus en kin en zijn
erg licht van gewicht. Na volledig te zijn gebruikt, worden
deze maskers weggegooid en vervangen. Er zijn plooibare
ZHJZHUSPDVNHUV GLH PDNNHOLMN PHH WH QHPHQ ]LMQ EY LQ
broekzak of onder de helm). Daarnaast zijn er de klassieke,
QLHWJHSORRLGHPDVNHUV FXSPDVNHUV 
(HQDGHPYHQWLHO DDQJHGXLGPHW³9´ ]RUJWYRRUHHQODJHUH
uitademweerstand en minder CO2 in het masker, dat
hoofdpijn kan veroorzaken.
Stofmaskers kunnen soms voorzien zijn van verstelbare
elastieken of elastieken die zonder nietjes zijn aangebracht
op het masker.
Eveneens kan een stofmasker voorzien zijn van een zachte
comfortband aan de binnenzijde van het masker.
6WRIPDVNHUVZRUGHQJHNHQPHUNWPHWGHFRGH))3)LOWHULQJ
Facepiece Particles.
Hygiënemaskers zijn geen PBM’s en dienen ter bescherming
van een te behandelen product of patiënt en niet ter
bescherming van de drager.
2 HALFGELAATSMASKER
Deze maskers bedekken mond, neus en kin en hebben een
lange

levensduur.

Ze

bestaan

in

zowel

enkel-

als

GXEEHOSDWURRQVPDVNHUV 0DVNHUV PHW WZHH ¿OWHUV KHEEHQ
een betere verdeling van het gewicht en een lagere
ademhalingsweerstand,

wat

het

draagcomfort

positief

beïnvloedt. Filters zwaarder dan 300 gram mogen niet op
een halfgelaatsmasker gedragen worden en zijn dus verplicht
op een volgelaatsmasker te dragen.
3 VOLGELAATSMASKER
Deze maskers bedekken het hele gelaat, d.w.z. mond, neus,
kin en gezicht en bieden dus een betere integrale bescherming
van het gelaat in vergelijking met een halfgelaatsmasker.
Daarbovenop biedt dit masker ook bescherming van de ogen,
en heeft door zijn integrale constructie een optimale
DDQVOXLWLQJRSKHWJH]LFKW$OOHPRJHOLMNH¿OWHUVNXQQHQPHW
dit masker worden gecombineerd. Een spraakmembraan
bevordert de goede verstaanbaarheid van de drager. Een
volgelaatsmasker kan hogere concentraties van een bepaalde
stof aan in vergelijking met een halfgelaatsmasker.
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HOE KIES IK HET JUISTE ADEMHALINGSBESCHERMINGSMIDDEL ?
BASISSCHEMA
AFHANKELIJK VAN OMGEVINGSLUCHT
)LOWHULQJYDQRPJHYLQJVOXFKW

L

Stofmasker, halfgelaatsmasker, volgelaatsmasker en motoraangedreven
WRHVWHOOHQPHWVWRIJDVRIFRPELQDWLH¿OWHUV

L

9RRUZDDUGHQYRRUJHEUXLN
=XXVWRILQGHRPJHYLQJ!
&RQFHQWUDWLHYRRUNODVVH¿OWHUV
&RQFHQWUDWLHYRRUNODVVH¿OWHUV
Reukgrens < grenswaarde
Grenswaarde > 10 ppm
Geen besloten ruimte
Geen anomale substanties
Geen onbekende substanties of mengsels

ONAFHANKELIJK VAN OMGEVINGSLUCHT
niet autonoom

autonoom

L

L

Ademlucht van persluchtnet

Gebruiker heeft ademlucht bij

L

L

.DSSHQRIPDVNHUV DOGDQQLHW
met longenautomaat) met
slangen aangesloten op
persluchtnet

Persluchttoestellen en zuurstofstofgenererende toestellen

L
9RRUZDDUGHQYRRUJHEUXLN
$OVDDQGHYRRUZDDUGHQYRRUEHVFKHUPLQJPHW¿OWHUVQLHWZRUGWYROGDDQ




Indien er langdurig moet worden gewerkt.
Voor interventies waar de situatie snel kan veranderen en onbekend is.
Langdurig werk met organische gassen en dampen met een kookpunt lager dan 65°C.

Voor verdere info omtrent omgevingsonafhankelijke ademhalingsbescherming,
gelieve uw Artelli-medewerker te contacteren.
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9(5./$5,1*9225:$$5'(19225*(%58,.
=XXUVWRILQGHRPJHYLQJ!
)LOWHUV]RUJHQQLHWYRRUPHHU]XXUVWRI2QGHUGLWYROXPH]XXUVWRILVHUJHYDDUYRRUGH
gezondheid.
&RQFHQWUDWLHYRRUNODVVH¿OWHUV
.ODVVH¿OWHUVNXQQHQHI¿FLsQW¿OWHUHQWRWHHQPD[FRQFHQWUDWLHJDVVHQGDPSHQYDQ
RISSPPLWVLQDFKWQHPLQJYDQGH13)YDQPDVNHU¿OWHUFRPELQDWLH
&RQFHQWUDWLHYRRUNODVVH¿OWHUV
.ODVVH¿OWHUVNXQQHQHI¿FLsQW¿OWHUHQWRWHHQPD[FRQFHQWUDWLHJDVVHQGDPSHQYDQ
RISSPPLWVLQDFKWQHPLQJYDQGH13)YDQPDVNHU¿OWHUFRPELQDWLH
Reukgrens < grenswaarde
'HHQLJHPDQLHURPWHZHWHQRIHHQJDV¿OWHULVYHU]DGLJGLVGHJHYDDUOLMNHVWRIWHUXLNHQ
RIWHSURHYHQ,QGLHQGDQGHUHXNJUHQV PRPHQWZDDURSPHQHHQVWRIUXLNW YDQGH]H
stof gelijk aan of boven de grenswaarde ligt, zou dit willen zeggen dat men reeds een
concentratie heeft bereikt die schadelijk is voor de gezondheid op het moment dat men
GHVWRIUXLNW ]LHRRNYHUGHUJUHQVZDDUGH 
*UHQVZDDUGH!SSP
PPM staat voor « Part Per Million » ofwel aantal deeltjes op 1 miljoen deeltjes. Indien
een stof reeds als gevaarlijk wordt beschouwd vanaf 10 deeltjes op 1 miljoen deeltjes,
wil dit zeggen dat het om een zeer gevaarlijke stof gaat en zal er voor bescherming
RQDIKDQNHOLMNYDQGHRPJHYLQJPRHWHQZRUGHQJHNR]HQ GLWLVHHQYXLVWUHJHO 
*HHQEHVORWHQUXLPWH
In een ruimte die gecatalogeerd wordt als besloten ruimte zijn de omstandigheden
instabiel en niet te voorspellen. Zuurstofgehalte en concentratie gevaarlijke stof kunnen
sterk variëren, vandaar dat men bescherming onafhankelijk van de omgeving dient te
gebruiken.
*HHQDQRPDOHVXEVWDQWLHV
Dit zijn stoffen die onvoldoende kunnen worden afgevangen door de actieve kool die zich
LQJDV¿OWHUVEHYLQGW
*HHQRQJHNHQGHVXEVWDQWLHVRIPHQJVHOV
8LWHUDDUG GLHQW PHQ GH VWRI WH NHQQHQ RP GH MXLVWH ¿OWHUNHX]H WH NXQQHQ PDNHQ
Mengsels kunnen andere eigenschappen vertonen dan hun afzonderlijke bestanddelen
HQ]LMQGDDURPYDDNRQEHNHQGHQQDDU¿OWHUNHX]HWRH
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HOE KIES IK HET JUISTE ADEMHALINGSBESCHERMINGSMIDDEL AFHANKELIJK VAN DE OMGEVINGSLUCHT?
1DDVW ERYHQVWDDQGH SULQFLSHV HQ YRRUZDDUGHQ ]LMQ YROJHQGH  FULWHULD YDQ EHODQJ
WHJHQZHONHFKHPLVFKHVXEVWDQWLHPRHWGH¿OWHUEHVFKHUPHQ ¿OWHULQGHOLQJ HQZDWLV
GHFRQFHQWUDWLHZDDULQPHQZHUNW JDV¿OWHUFDSDFLWHLW "
*HYDDUOLMNHVWRIIHQNXQQHQYRRUNRPHQRQGHUYROJHQGHYRUPHQ
Stof

ontstaat als vaste materialen vergruisd worden, algemeen kan men stellen
dat hoe kleiner het stof hoe gevaarlijker.

Nevel

ontstaat over het algemeen door condensatie van materiaal bij kamertem-

Rook

ontstaat in de regel als vaste materialen onder inwerking van grote hitte

Gas

gasfase van een stof met een kookpunt lager dan 20°C, deze kunnen zich

Dampen

dit is een gasvormige toestand van stoffen, die bij kamertemperatuur nog

peratuur, en door het opwervelen of verspuiten van een vloeistof.
ontleed worden.
snel over grote afstanden verspreiden.
gedeeltelijk vloeibaar of vast zijn.
1 STOFFILTERS
'H]H¿OWHUV]DOPHQJHEUXLNHQZDQQHHUPHQWHPDNHQKHHIWPHWVWRIQHYHOHQURRN
'HPDQLHUYDQ¿OWHULQJNDQYHUJHOHNHQZRUGHQPHWGLHYDQHHQ]HHIKRH¿MQHUGH]HHI
KRHEHWHUGH¿OWHULQJ1DGHHOYDQHHQ]HHUJRHGH¿OWHULVGDWGHJDDWMHVZDDUGRRUGH
gebruiker moet ademen dus kleiner zijn en dat men dus meer moeite moet doen om te
DGHPHQGHDGHPKDOLQJVZHHUVWDQGLVGXVJURWHUELMHHQ¿MQH¿OWHUGDQELMHHQJURIIH
6WRI¿OWHUVNXQQHQLQYHUVFKLOOHQGHVRRUWHQYRRUNRPHQYRRUppQPDOLJRIEHSHUNWJHEUXLN
en voor op maskers of motoraangedreven toestellen.
INDELING

BESCHERMING TEGEN

P1/FFP1

Inert stof, rook en nevel die geen verandering teweegbrengen in de
VWUXFWXXUYDQGHDGHPKDOLQJVZHJHQ6WRINODVVHD*UHQVZDDUGH
10 mg/m3

P2/FFP2

Schadelijk stof, rook en nevel die ademhalingswegen kunnen
aantasten. Stofklasse 2b. Grenswaarde tussen 10 mg/m3 en 0,1
mg/m3.

P2/FFP2

Hogere concentraties schadelijk stof, rook en nevel die
ademhalingswegen kunnen aantasten. Stofklasse 2b.
Grenswaarde tussen 10 mg/m3 en 0,1 mg/m3.

P3*

Hoog toxisch stof, rook en nevel die opgenomen kunnen worden
LQKHWEORHGGHHOWMHVYDQNDQNHUYHUZHNNHQGHVWRIIHQGHHOWMHV
YDQUDGLRDFWLHYHVWRIIHQEDFWHULsQYLUXVVHQHQ]\PHQHQVSRUHQ
6WRINODVVHF*UHQVZDDUGHPJP3.

3 VWRI¿OWHUJHPRQWHHUGRSKDOIPDVNHU))3 ZHJZHUSPDVNHUV)LOWHULQJ)DFH3LHFH  9ROJHODDWVPDVNHUPHW3VWRI¿OWHU
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OPMERKINGEN
'RORPLHWWHVW
:HJZHUSVWRIPDVNHUV ]LMQ LQ SULQFLSH VOHFKWV ppQ NHHU WH JHEUXLNHQ 0DVNHUV PHW GH
YHUPHOGLQJ³'´KHEEHQHFKWHUGHGRORPLHWWHVWRQGHUJDDQHQNXQQHQPHHUGDQppQNHHU
ZRUGHQJHEUXLNW:RUGHQLQGH]HFDWDORJXVDDQJHGXLGPHWGHOHWWHU³'´

8LWDGHPYHQWLHO
(HQ XLWDGHPYHQWLHO ELM HHQ PDVNHU KHHIW PHHUGHUH FRPIRUWYHUKRJHQGH IXQFWLHV
uitademweerstand verkleinen, CO2 gehalte verkleinen binnenin het masker, temperatuur
en vochtigheid verminderen binnenin het masker. Stofmaskers met een ventiel worden
LQ GH]H FDWDORJXV DDQJHGXLG PHW GH OHWWHU ³9´ KDOI HQ YROJHODDWVPDVNHU KHEEHQ GLW
meestal standaard.
:DQQHHU]LMQVWRI¿OWHUVYHU]DGLJG"
$DQJH]LHQVWRI¿OWHUVZHUNHQYROJHQVKHWSULQFLSHYDQPHFKDQLVFKH¿OWUDWLH]DOHHQVWRI¿OWHU
zijn verzadigd wanneer de inademweerstand verhoogt. Indien men dit waarneemt, dient
PHQGH¿OWHURQPLGGHOOLMNWHYHUYDQJHQ
2 GASFILTERS
'H]H¿OWHUVJHEUXLNWPHQDOVEHVFKHUPLQJWHJHQJDVVHQHQGDPSHQ. De onreinheden
NXQQHQRSPDQLHUHQZRUGHQWHJHQJHKRXGHQ
 $GVRUSWLH
Hierbij slaan de gassen en dampen neer op de actieve kool zonder dat er een
chemische binding plaatsvindt.
 &KHPLVRUSWLH
Hierbij werkt men met geïmpregneerde actieve kool. Er heeft een chemische
reactie plaats tussen gas of damp en het voor de impregnatie gebruikte
product.
,QGHOLQJYRRUJDV¿OWHUV
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'H LQGHOLQJ YDQ GH JDV¿OWHUV LV WZHHOHGLJ HHUVW ZDDUWHJHQ ]H EHVFKHUPHQ HQ GDQ
naargelang de opnamecapaciteit.

KENLETTER

KLEUR

A

 bruin

B

 grijs

BESCHERMING TEGEN
organische gassen en dampen, oplosmiddelen met
kookpunt hoger dan 65°C
anorganische gassen en dampen

E

 geel

K

 groen

ammoniak en organische ammoniakderivaten

$;

 bruin

organische gassen en dampen met een kookpunt

zwaveldioxide en waterstofchloride

lager dan 65°C
Hg-P3

 rood/wit

CO

 zwart

NO-P3

 blauw/wit

Reactor P3

 oranje

kwikdamp
koolmonoxide
nitreuze gassen en dampen
radioactieve iodines

GASFILTERKLASSE*

&21&(175$7,( 0$; 9$16&+$'(/,-.*$6,1'(/8&+7

1

9RO SSP

2

9RO SSP

GHJDV¿OWHUNODVVHLVVWHHGVWHUXJWHYLQGHQQDGHOHWWHU V LQGH¿OWHURPVFKULMYLQJEY$$%(.

2SPHUNLQJHQ
%LM JHEUXLN YDQ JDV¿OWHUV RS HHQ PRWRUDDQJHGUHYHQ V\VWHHP YHUDQGHUW GH
RSQDPHFDSDFLWHLW YDQ JDV¿OWHUV 'H]H WRHVWHOOHQ ]XLJHQ LPPHUV HHQ YULM JURRW GHELHW
OXFKWGRRUGH¿OWHUVZDDUGRRUGH¿OWHUVPLQGHUNDQVNULMJHQRPWH¿OWHUHQ
GASFILTERKLASSE*

&21&(175$7,( 0$; 9$16&+$'(/,-.*$6,1'(/8&+7

1

9RO SSP

2

9RO SSP

2PGDWODDJNRNHUV]HHUYOXFKWLJHVWRIIHQ ]LMQ QLHWPDNNHOLMNGRRUUHXNZDDUWHQHPHQ
HQ PRHLOLMN YDVW WH KRXGHQ GRRU HHQ ¿OWHU  LV GH LQ]HWWLMG YDQ $; ¿OWHUV EHSHUNW HQ
DIKDQNHOLMNYDQGHPD[FRQFHQWUDWLHQDDUJHODQJGHJURHSZDDUWRH]HEHKRUHQ
*$62)'$03%(+25(1'(727$;

&21&(175$7,( 0$; 9$16&+$'(/,-.

GROEP***

GAS IN DE LUCHT

groep 1, laagkokers MAC-waarde <10 ppm

100 ppm voor max. 40 min.**

groep 1, laagkokers Mac-waarde <10 ppm

500 ppm vor max. 20 min.**

groep 2, laagkokers Mac-waarde >10 ppm

1000 ppm voor max. 60 min

groep 2, laagkokers Mac-waarde >10 ppm

5000 ppm voor max. 20 min.**


**

6RPPLJHODDJNRNHUV]LMQ]RYOXFKWLJGDW]HQLHWNXQQHQZRUGHQJH¿OWHUGGRRU$;¿OWHUV
Bij langdurige werkzaamheden met laagkokers dient men steeds voor bescherming onafhankelijk van de omgeving te kiezen.
 *URHSODDJNRNHUVNXQQHQDIJHYDQJHQZRUGHQGRRUHHQDQGHUW\SH¿OWHUEYHHQ%RI.¿OWHU



174

*URHSODDJNRNHUVNXQQHQQLHWZRUGHQDIJHYDQJHQPHWHHQ¿OWHU

3 COMBINATIEFILTERS
'LW ]LMQ ¿OWHUV GLH EHVFKHUPLQJ ELHGHQ WHJHQ JDV HQRI VWRI FRPELQHUHQ ¿OWHULQGHOLQJ
HQ NOHXUHQFRGH EOLMIW GH]HOIGH %LM V\PSWRPHQ YDQ YHU]DGLJLQJ YDQ ppQ YDQ GH WZHH
¿OWHUVRRUWHQ VWRI RI JDV  GLHQW PHQ GH FRPELQDWLH¿OWHU RQPLGGHOOLMN WH YHUYDQJHQ RS
een veilige plaats.
4 BELANGRIJK OM WETEN BIJ GEBRUIK VAN FILTERS
'HDINRUWLQJ3ELM¿OWHUVVWDDWYRRU3DUWLFOHV
$;¿OWHUVNXQQHQVOHFKWVppQPDDOLQJH]HWZRUGHQHQGLHQHQVWHHGVJHFRPELQHHUGWH
worden met een volgelaatsmasker.
)LOWHUV JHEUXLNW YRRU EHVFKHUPLQJ WHJHQ GHHOWMHV YDQ NDQNHUYHUZHNNHQGH VWRIIHQ
GHHOWMHV YDQ UDGLRDFWLHYH VWRIIHQ EDFWHULsQ YLUXVVHQ HQ]\PHQ HQ VSRUHQ NXQQHQ
VOHFKWVppQPDDOLQJH]HWZRUGHQ
$%(.¿OWHUVELHGHQYROJHQGHYRRUGHOHQ
- groter inzetbereik
  XLWVOXLWHQYDQYHUJLVVLQJHQWXVVHQYHUVFKLOOHQGH¿OWHUW\SHV
- minder grote voorraad noodzakelijk
1DRSHQLQJYDQHHQJDV¿OWHUQRRLWODQJHUGDQPDDQGHQEHZDUHQ
)LOWHUVGLH]ZDDUGHU]LMQGDQJGLHQHQJHGUDJHQWHZRUGHQPHWHHQYROJHODDWVmasker.
(HQ3¿OWHUGUDDJWPHQELMYRRUNHXURRNPHWHHQYROJHODDWVPDVNHU
9RRU NDQNHUYHUZHNNHQGH VWRIIHQ ]RX PHQ HLJHQOLMN PRHWHQ XLWJDDQ YDQ HHQ ³2´
blootstelling.
2YHU]LFKW13)ELMRPJHYLQJVDIKDQNHOLMNHDGHPEHVFKHUPLQJVPLGGHOHQ
PBM

Stofmasker

Volgelaatsmasker

KLASSE

NPF

FFP1

4

FFP

10

FFP3

50

P1

5

P2

16

P3

1000

Gas

2000

%LMFRPELQDWLH¿OWHUVLV13)VWHHGVGHODJH13)ZDDUGHELMHHQYROJHODDWVPDVNHUPHWHHQFRPELQDWLH¿OWHUJDVVWRI$3]DOGLWEY
]LMQ ODDJVWHZDDUGH]LMQGHGLHYDQ3 

3¿OWHUV inzetbaar tegenRQVFKDGHOLMNKLQGHUOLMN¿MQVWRI
3¿OWHUV inzetbaar tegen VFKDGHOLMN¿MQVWRI
3¿OWHUV inzetbaar tegen JLIWLJ¿MQVWRI
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HOE KIES IK HET JUISTE ADEMHALINGSBESCHERMINGSMIDDELONAFHANKELIJK VAN DE OMGEVINGSLUCHT?
Raadpleeg de uitgebreide keuzetabel op volgende pagina.
Voor verdere informatie hieromtrent gelieve uw Artelli-medewerker te contacteren.
Wij kunnen u diverse gespecialiseerde oplossingen op dit vlak aanbieden.
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KEUZETABEL ADEMHALINGSBESCHERMING
Werkzaamheden
Bouw

Onderhoudsvrij
masker
FFP1 FFP2 FFP3

Volgelaatsmasker

Halfgelaatsmasker
P1

P2

P3

gas

P1

P2

P3

gas

9
9

asbestverwerking
VOLMSHQERUHQ VWHHQEHWRQ
VOLMSHQERUHQ VWHHQEHWRQPHWKRRJ
kwartsaandeel)

9
9
9
9

VOLMSHQERUHQ FHPHQW
LVRODWLHZHUNHQ JODV PLQHUDOHYH]HOV
pleisterwerken

9
9
9

dakdek werkzaamheden

A-P2

DIEUDDNZHUNHQ PXUHQYDQEHWRQVWHHQ

9

9

9

9

$IYDOYHUZHUNLQJ
Sorteren afval
6RUWHUHQDIYDO JHXUHQVSRUHQ EDFWHULsQ

A-P3

Houtbewerking
YHUIYHUZLMGHUHQ DIEUDQGHQ

A1B-

A1B1-P2

YHUIYHUZLMGHUHQ DIELMWHQREYRSORVPLGGHOHQ
]RQGHUPHWK\OHHQFKORULGHRIPHWKDQROPHW
kwast)

-P2

A1/ABEK

YHUIYHUZLMGHUHQ DIELMWHQPHW
PHWK\OHHQFKORULGHPHWNZDVW

$;

$;

YHUZLMGHUHQYDQYHUI DIELMWHQREY
ammoniakhoudende substanties)

9

YHUZLMGHUHQGURJHOLMPUHVWHQ ¿MQVWRI

9

9

OLMPHQ REYRSORVPLGGHOHQ

A2-P2

slijpen, boren van hout

9

9
9

slijpen, boren van eik of beuk

9

Land- & tuinbouw
PHVW EXLWHQLQGHRSHQOXFKW

ABEK/P2

EHVWULMGLQJVPLGGHOHQ LQVHFWLFLGHQSHVWLFLGHQ
in waterige oplossingen)

9

9

EHVWULMGLQJVPLGGHOHQ LQVHFWLFLGHQSHVWLFLGHQ
organisch/verdampend)

A1-P2

6FKLOGHUVVHFWRU
slijpen, snijden, boren van verf, lak of
antiroestmiddelen

9

9

YHUYHQ ODNNHQ RSZDWHUEDVLV

A1-P2

VSXLWHQODNNHQ REYRSORVPLGGHOKRXGHQGH
verf, kunstharslakken)

A2-P2

schuren en met rol of kwast aanbrengen
aangroeiwerende verf

A1-P3

VSXLWHQODNNHQ ODNNHQHQ
houtconserveringsmiddelen

A1-P2/
A2-P2

Gezondheidszorg
bacteriën

9

virussen

9
9

9

9

0HWDDOEHZHUNLQJ
VOLMSHQVQLMGHQERUHQ URHVW

9

VOLMSHQVQLMGHQERUHQ LM]HU

9

VOLMSHQVQLMGHQERUHQ VWDDO

9

9

9

9

9
9

9

9

VOLMSHQVQLMGHQERUHQ HGHOVWDDOKRJH
legering)

9

9

lassen

9

9

Varia
ABEKHg

hanteren van onbekende chemische stoffen

P3

UHLQLJLQJ GHVLQIHFWLHPLGGHOHQREY
organische dampen)

A1-P2

moet gebruiken bij welk soort werk/tegen welke chemische stoffen.

9

indicatief. De gebruiker van ademhalingsbescherming dient zich vooraf goed te informeren over welke ademhalingsbescherming hij

YHUZLMGHUHQYDQYHUI DINUDEEHQVOLMSHQYDQ
YHUÀDJHQ

Artelli is niet verantwoordelijk voor de gemaakte aanbevelingen in deze lijst. Het afgebeelde schema is een algemeen schema en louter

ABEK
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