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Filtrerande halvmask 3M™ - 8610502 -

 A Generella produktegenskaper
Filtrerande halvmask som skyddar mot partikeldamm.
Masken är försedd med två resårband samt en formbar näsbygel som gör att den kan anpassas helt efter 
användarens ansiktsform.
Patenterad utandningsventil för minskad kondensationsrisk.
Mycket låg vikt: 13 g.

Rekommenderade användningsområden: läkemedelsindustri, livsmedelsindustri, konstruktionsarbeten, 
gjuteriarbeten, målarfärgstillverkning, snickeriarbeten, renhållningsarbeten, etc.
Endast för engångsbruk.

Masken uppfyller kraven i europeiskt direktiv 89/686 (artikel 10 och 11B). Den är CE-märkt och tillverkad i en 
ISO-certifi erad fabrik.

 A Tekniska egenskaper
Masken består av följande material:
• Resårband – Naturgummi
• Näsbygel – Stål
• Filter – Polypropen
• Foder – Polyuretan
• Utandningsventil – Polypropen och polyisopren

Denna produkt har testats i enlighet med europeisk standard EN 149:2001 och klarar skyddsnivå FFP2. Följande skyddsaspekter har utvärderats:
Grad av inläckage
Tio testpersoner utför ett antal fysiska övningar. Antalet partiklar som tar sig igenom fi ltren på testpersonernas andningsmasker mäts. För fi ltermasker av klass 
FFP2 får inläckaget av varje aerosol ligga på max 8% hos åtminstone 8 av de 10 testpersonerna.

Filtrationsnivå
Tolv masker testas för sin förmåga att fi ltrera bort partiklar från natriumklorid och paraffi nolja. För fi ltermasker av klass FFP2 får inläckaget av varje aerosol ligga 
på max 6%.

Flammresistens
Fyra masker passeras genom en eldfl amma som uppmäter en temperatur på 800°C ± 50°C med en hastighet på 5 cm/sekund. Masken får inte fortsätta brinna 
när den väl har passerat eldfl amman.

Andningsmotstånd
Luftmotståndet vid ett luftfl öde på 30 och 95 liter/minut mäts.
För fi ltermasker av klass FFP2 får luftmotståndet inte överstiga 0,7 respektive 2,4 mbar.

OBS! Denna produkt får endast användas när koncentrationsnivån av förorenande ämnen är lägre än 10 x de hygieniska gränsvärdena.

• Placera masken i handfl atan. Näsbygeln skall 
ligga mot fi ngertopparna och resårbanden hänga 
fritt runt handen.

• Placera masken under hakan, med näsbygeln 
uppåt och för den över ansiktet tills den täcker 
näsan. Placera det övre resårbandet bakom 
huvudet.

• Ta det nedre resårbandet, dra detta över huvudet 
och placera det i nacken.



www.seton.eu

Tekniskt datablad

• Använd båda händerna när du formar näsbygeln. 
Denna skall sluta tätt mot näsans kontur.

• Maskens täthet bör kontrolleras innan exponering för det kontaminerande ämnet. Täck masken med 
båda händerna utan att ändra dess position över ansiktet. Andas in djupt. Du skall känna ett tryck på 
maskens insida. Om du upptäcker ett luftläckage, ändra maskens position över ansiktet och/eller dra åt 
eller lossa resårbanden. Upprepa testet tills masken sitter perfekt.

Använd inte masken om du bär skägg eller polisonger eftersom denna inte kommer att kunna sluta helt tätt.

Masken skyddar inte användaren mot gas, ånga och de lösningsmedel som uppstår vid lackering och måleriarbeten. Den får under inga omständigheter användas 
i omgivningar där syrehalten ligger under 19,5%. Lämna genast området om du upplever svårigheter att andas, yrsel eller huvudvärk. Släng och byt ut masken 
om denna skadas eller om andningsmotståndet blir för högt i slutet av arbetsdagen. Tillför inga som helst ändringar till masken. En felanvänd mask kan fungera 
mindre effektivt.

Detta datablad utarbetades 10.03.2015 och ersätter alla tidigare utgåvor. 

All ovan nämnd information är såvitt vi vet korrekt vid det angivna datumet för revidering.
Informationen är avsedd som en vägledning och skall därmed inte anses vara någon slags garanti eller kvalitetsspecifi kation. 

Detta informationsblad befriar på intet sätt användaren från att skaffa kännedom om och tillämpa de bestämmelser som styr hans verksamhet.


