
BRUKSANVISNING FOR ÅNDEDRETTSMASKE RK 9000

Modell Tilleggskrav Grenseverdi Utførelse 

RK 9010 FFP1 R D 4 Uten ventil

RK 9011 FFP1 R D 4 Med ventil

RK 9020 FFP2 R D 12 Uten ventil

RK 9021 FFP2 R D 12 Med ventil

RK 9030 FFP3 R D 50 Uten ventil

RK 9031 FFP3 R D 50 Med ventil

Bruksområde
Åndedrettsmaske brukes til å beskytte luftveiene mot alle typer 
aerosoler (støv, røyk, tåke).

Før du bruker åndedrettsmaske:
§ Les nøye informasjonen i denne brukerhåndboken. Hvis du ikke følger 

instruksjonene, kan dette utgjøre en risiko eller føre til irreversible 
helseeffekter.
§ Åndedrettsmaske må velges i samsvar med skadelige stoffers 

opprinnelse og konsentrasjon.
§ I tilfelle av oksygenmangel, for høye konsentrasjoner av skadelige 

stoffer eller ukjente tillatte konsentrasjoner, bruk isolasjonsutstyr med 
uavhengig lufttilførsel.
§ Du må ikke bruke kadede åndedrettsmaske, åndedrettsvern som er 

forurenset internt eller som er utgått.

Bruksvilkår
§ Valg av åndedrettsmaske i samsvar med driftsforholdene er nødvendig 

for å beskytte helsen din. I tilfelle av sykdom, konsulter med legen din 
om du kan bruke et åndedrettsvern.
§ Kast masken hvis den blir ødelagt, pustemostanden blir for høy.
§ I tilfeller av gjentatt bruk, må den rengjøres ved å riste eller blåser 

tilbake med ren luft. Ikke bruk trykkluft for rengjøring - dette kan  
føre til skade på åndedrettsmaske.
§ Levetiden på åndedrettsmaske er bestemt av dets sanitære og 

hygieniske tilstand og grad av fysisk slitasje. Det er ikke gjenstand for 
rengjøring og desinfeksjon med kjemiske løsninger og reagenser.
§ Du må forlate arbeidsområdet umiddelbart hvis: 

- pusting blir vanskelig;
- hvis du føler deg svimmel og hvis andre forstyrrende 
   symptomer oppstår;
- åndedrettsvernet er skadet;
- det er nødstilfelle.

Bruksbegrensninger
§ Oksygeninnholdet i den inhalerte luften skal være minst 19,5%.
§ Bruk av åndedrettsmaske i uventilerte beholdere, brønner eller 

i små værelser er forbudt.
§ Disse produktene beskytter ikke mot gasser og damper. 
§ Hvis åndedrettsmaske brukes av personer med skjegg, halm, 

kinnskjegg, eller dype arr i området av linjen av passform, 
§ effektiviteten av åndedrettsmaske er redusert.

1. Åpne emballasjen med rene hender, sjekk åndedrettsmasken for 
feil. Trekk ut den nedre løkken på elastiske pannebåndene (Fig.1) og 
før den bak hodet i nakken (Fig. 2). 
2. Sett åndedrettsmasken på ansiket. Hold åndedrettsmasken med 
den ene hånden, med den andre før den øvre løkken på 
pannebåndet til bak hodet i issen (Fig. 3). Juster de elastiske 
pannebåndene og fest dem med heftestiften. 
3. Sjekk om åndedrettsmaske ligger tett: uten å bevege 
åndedrettsvernet, dekk det komplet med begge hender og puste 
inn / ut. (Fig. 4). Hvis luft kommer ut langs åndedrettsvernets 
kanter, skal du justere plasseringen av halvmasken og båndene. 
Sjekk om åndedrettsvernet ligger tett igjen. Hvis åndedrettsvernet 
tett ikke, må du ikke bruke det.

Lagring
Åndedrettsmaske skal opp bevares i produsentens emballasje i 
tørre rom, beskyttet mot nedbør og grunnvann.
Oppbevares ved temperaturer fra -30 ° C til + 70 ° C og relativ 
luftfuktighet under 80%.
Uemballerte eller ødelagte åndedrettsmaske kan ikke brukes.
Garantert holdbarhet er 5 år, hvis alle transporteringsforhold og 
oppbevaringsforhold i produsentens emballasje er oppfylt.

Kasting
Åndedrettsmaske etter bruk må kastes på en sikker og miljøvennlig 
måte i samsvar med nasjonale forskrifter.
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Forskrifter og regler

DET ER VIKTIG!
Grenseverdi kan variere fra land til land. 

Hvordan skal du ta åndedrettsmaske på:

NO

!


