3M™ Ademhalingsbescherming

Het belang van een goede pasvorm
Onderhoudsvrije stofmaskers zijn het meest doeltreffend wanneer de randen van het stofmasker voor een goede afsluiting op het
gelaat zorgen. Zodra deze afsluiting wordt verbroken, is bescherming niet langer vanzelfsprekend omdat besmette lucht door de
openingen ingeademd kan worden.

Let op volgende zaken:
• De bovenste band moet over de
kruin lopen. De banden mogen niet
verdraaid zitten.
Het gezicht moet gladgeschoren
zijn omdat baarden of andere
gezichtsbeharing een goede
afsluiting verhinderen.

• Vorm de neusbeugel rond
neus en kaken om een perfecte
afsluiting te bekomen.
• Het stofmasker moet op de
juiste manier op uw gezicht
en hoofd worden geplaatst.
• Zorg er steeds voor dat
bij plat gevouwen maskers
de panelen volledig
opengevouwen zijn.

Lange haren moeten worden
samengebonden.

• De onderste band moet
zich onder de oren bevinden.
De banden mogen niet
gedraaid zitten.

Duw de neusbeugel met beide
handen aan op de neus door
deze schuin naar beneden aan te
drukken. Dit zorgt ervoor dat hij
nauw en perfect aansluit.
Als je de neusbeugel met één
hand aanduwt, zal het stofmasker
mogelijk minder goed aansluiten.
Gebruik daarom beide handen.

Pasvorm controleren
• Telkens wanneer u het stofmasker gebruikt, moet u
controleren of het goed aansluit.
• Bedek de voorkant van het masker met beide handen
en zorg ervoor dat de pasvorm van het masker niet
verandert.
• Masker zonder ventiel - krachtig uitademen, masker
met ventiel - krachtig inademen.
• Indien er lucht rond de neus lekt, past u de 		
		 neusbeugel aan om het lekken te stoppen.
• Als er lucht rond de randen van het masker lekt,
		 trekt u de banden naar achteren langs het hoofd of
		 past u de spanning aan om het lekken te stoppen.
Herhaal de bovenstaande pasvormcontrole.
Als u er niet in slaagt het masker goed te laten aansluiten,
mag u de verontreinigde ruimte niet betreden. Ga te rade
bij uw supervisor.

www.3msafety.nl/ademhaling

Eén stofmaskermodel past
mogelijk niet voor iedereen.
De gebruikers moeten op
geschiktheid worden getest
in overeenstemming met
de nationale voorschriften.
Neem contact op met uw
veiligheidsverantwoordelijke
of met 3M voor meer
informatie over het testen
van de geschiktheid.

