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Zgodność:
Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/425
z dnia 9 marca 2016

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI
Wydanie czerwiec 2019
MASKA MT 213/2 CL 2
typ Maska EN 136:1998 CL 2

Przeznaczenie
Maska MT 213/2 CL 2 przeznaczona jest do ochrony układu oddechowego, skóry twarzy, oczu przed pyłami, dymami, mgłami, aerozolami
i gazami.
Skuteczność ochrony układu oddechowego zależy od rodzaju, stopnia i klasy dobranego elementu filtrującego, pochłaniającego
lub filtropochłaniającego, kompletowanego z maską za pomocą łącznika gwintowego Rd 40×1/7”.
Maska MT 213/2 CL 2 przewidziana jest do pracy w otwartej przestrzeni gwarantującej zawartość tlenu w powietrzu wdychanym powyżej
17%.
Maska MT 213/2 CL 2 spełnia własności ochronne, eksploatacyjne i fizjologiczno - higieniczne w zakresie temperatur –30°C +70°C.
Maska MT 213/2 CL 2 używana nawet przez ponad 24 godziny nie powoduje występowania stresu fizjologicznego.
Możliwość doboru odpowiedniego rozmiaru MT 213/2 CL 2 oraz jej konstrukcja zapewniają:
 odporność części twarzowej na starzenie, środki trujące, mikroorganizmy i promieniowanie,
 wysoki stopień szczelności obrzeża,
 łatwość oddychania,
 dobrą widoczność,
 możliwość prowadzenia rozmowy,
 łatwość odkażania i konserwacji
Do kompletowania z maską MT 213/2 CL 2 mogą być używane wyłącznie elementy oczyszczające posiadająca możliwość szczelnego
połączenia za pomocą gwintu Rd 40×1/7”.
Zależnie od rodzaju użytych elementów oczyszczających skompletowana z nimi maska stanowić może sprzęt pochłaniający
lub filtrująco – pochłaniający.
Budowa
Maska MT 213/2 CL2 produkowana jest w czterech rozmiarach (rozmiar 1–duży, rozmiar 4 – mały). Właściwy rozmiar maski
określa się na podstawie tabeli 1 po wykonaniu pomiarów wysokości i obwodu twarzy.
Maska składa się z następujących elementów:

1.
2.
3.
4.

Część twarzowa
Półmaska wewnętrzna
Nagłowie
Wizjer

Tabela 1. Zalecenia w zakresie doboru rozmiaru maski
Wysokość twarzy tj. odległość w linii prostej od
podbródka do wgłębienia nosowo skroniowego
powyżej 127 mm

5. Zespół foniczny
6. Łącznik
7. Zawory wydechowe

Obwód twarzy po linii owalnej poprzez uszy
podbródek i nad brwiami
powyżej 605 mm

od 116 do127 mm
poniżej 116 mm

poniżej 605 mm

Rozmiar maski
1
2
3
4

Znakowanie
Maska MT 213/2 CL 2 posiada następujące dane:
 znak producenta MASKPOL S.A.,
 oznaczenie wyrobu: Maska MT 213/2 CL 2,
 typ: Maska EN 136:1998 CL 2,
 zgodność z normą: EN 136:1998,
 rozmiar (1 – duży, 4 – mały),
 datę produkcji (miesiąc, rok),
 numer partii: nr/rok,
 rodzaj gwintu Rd 40×1/7”,
 znak CE,
 znak KJ.
Sposób użytkowania
Czynności przed użyciem:
 zapoznać się z instrukcją użytkowania maski MT 213/2 CL 2 i elementów oczyszczających przeznaczonych do kompletowania,
 dobrać rozmiar maski zgodnie z tabelą 1,
 sprawdzić stan techniczny maski jej kompletność i datę ważności,
 sprawdzić szczelność maski - w tym celu, po założeniu maski MT 213/2 CL 2 na twarz należy szczelnie zasłonić otwór łącznika
gwintowego i wykonać wdech.
Jeżeli w przestrzeni między maską a twarzą utrzymuje się podciśnienie świadczy to o szczelności jej przylegania, szczelności zaworów
wydechowych i połączeń elementów funkcyjnych.
 skompletować maskę z odpowiednim elementem oczyszczającym.
Uwaga:
W przypadku stwierdzenia nieszczelności obrzeża, wówczas jej przyczynę należy usunąć poprzez regulację taśm nagłowia bądź zmianę
rozmiaru maski.
Podczas użytkowania
Maska MT 213/2 CL 2 skompletowana z elementem oczyszczającym dostosowanym do łącznika gwintowego nie wymaga czynności
obsługowych.
Po użyciu
Czynności po użyciu sprowadzają się do:
 wykręcenia elementu oczyszczającego z maski,
 przemycia maski wodą z mydłem, opłukania czystą wodą lub przemycie wodnym roztworem spirytusu etylowego o stężeniu do 70%,
 osuszenia i przechowywania w warunkach wykluczających uszkodzenie oraz kontakt z substancjami aktywnymi chemicznie.
Konserwacja i przechowywanie
Maskę MT 213/2 CL 2 należy przechowywać w zamkniętych, nieuszkodzonych opakowaniach jednostkowych, zbiorczych lub torbach
transportowych w pomieszczeniach suchych.
Maskę należy chronić przed uderzeniami i zabezpieczyć ją przed opadami atmosferycznymi bezpośrednim działaniem słońca oraz substancjami
aktywnymi chemicznie.
Deklaracja zgodności
Producent PSO MASKPOL S.A. wydaje Deklarację zgodności UE dotyczącą wyrobu: Maska MT 213/2 CL 2. Niniejsza Deklaracja zgodności
dostępna jest do pobrania na stronie: www.maskpol.com.pl.
Gwarancja
Producent PSO MASKPOL S.A. gwarantuje zachowanie parametrów ochronnych maski MT 213/2 CL 2 nieużywanej, magazynowanej
w opakowaniu fabrycznym przez okres 10 lat.
Serwis bezpłatny w okresie 1 roku od daty sprzedaży.
Producent nie odpowiada za uszkodzenia maski powstałe podczas niewłaściwej eksploatacji.

Producent
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