3M Personal Safety Division
3M™ 4000+ Serie onderhoudsvrij
herbruikbaar halfgelaatsmasker

Het belang van
de juiste pasvorm.
Ademhalingsbescherming is alleen effectief wanneer
deze juist gekozen is, goed past en gedragen wordt
gedurende de tijd dat de drager is blootgesteld
aan stoffen die schadelijk zijn voor de luchtwegen.
Het wordt aanbevolen om een pasvormcontrole
uit te voeren voordat u de werkplek betreedt. Elke
keer als het masker wordt gedragen, moeten de
opzetinstructies gevolgd worden.
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Stap 1: Voor opzetten/afstellen van het hoofdharnas
voert u de strip met gaatjes door de gesp en drukt u hem
vast op het pinnetje bij de gewenste lengte. Herhaal
deze stap voor de tweede strip. Plaats het masker op
het gezicht, zet het comfortabel op de neusbrug en trek
vervolgens het hoofdharnas over de kruin van het hoofd.
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Stap 2: Zet indien nodig het masker weer af en stel het
hoofdharnas zo af dat het comfortabel zit en herhaal stap 1.
Stap 3: Pak de onderste hoofdbanden, breng ze achter
de nek en haak deze in elkaar.
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Stap 4: Trek eerst de bovenste banden strak voor een
comfortabele en stevige pasvorm door aan de uiteinden
te trekken.

Pasvormcheck met overdruk:
1.	Plaats de palm van de hand over het uitademventiel
en adem zacht uit.
2.	Als het masker licht opbolt en er geen lucht lekt
tussen het gezicht en het masker, dan is een goede
pasvorm bereikt. Als er lucht lekt, verplaats dan
het masker op het gezicht en/of pas de spanning
van de banden aan om de lekkage te verhelpen.
Herhaal de bovenstaande pasvormcheck.

Stap 5: Trek de onderste banden op dezelfde manier aan.
De spanning van de banden kan worden verminderd door
ze terug te duwen aan de achterkant van de gespen.

Stap 6: Doe elke keer als het masker wordt opgezet
een pasvormcheck met overdruk en/of onderdruk.

Als het niet lukt een goede pasvorm te bereiken,
ga dan niet de verontreinigde ruimte in en ga naar
uw leidinggevende.

Waarschuwing
Baarden en andere gezichtsbeharing op de plaats van de afdichting van het masker kunnen leiden tot lekkages en de bescherming voor de drager verminderen. Zorg er altijd voor
dat het masker goed afsluit voordat u een gevaarlijke werkomgeving betreedt. Dit kan worden gecontroleerd door een pasvormcheck met overdruk en/of onderdruk uit te voeren.
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