
3M™ Bezúdržbové časticové respirátory

Tabuľka pre výber respirátora
Vyberte si správnu ochranu!

 Dôležité informácie *eicákilpa pyT

Brúsenie
Rezanie
Vŕtanie

hrdza, kovové častice, plnivo P1

betón, kameň P1 pri vysokej koncentrácii kremíka

cement, drevo, oceľ P2

farby / laky / antikorózne nátery  P2 pri prítomnosti chrómanov

oceľ, nehrdzavejúca oceľ P3

lak odolný voči usadeninám P3 vyžaduje sa špeciálny respirátor

Sprejovanie olejov pri nízkych teplotách P2

Zváranie

mäkká oceľ, zinok (autogén, MIG/TIG) P2 3M 9928 alebo 9925 na ochranu voči ozónu

nehrdzavejúca oceľ (elektródy) P2 3M 9928 alebo 9925 na ochranu voči ozónu

spájkovanie P2

Práca s azbestom
veľmi malé množstvá P2

od 150 000 vlákien na m3 P3

Práca so sklenými a minerálnymi vláknami P2

Triedenie odpadu P3 možná potreba masky voči plynom a výparom

Sprejovanie
nanášanie farieb P2 možná potreba masky voči plynom a výparom

pesticídy na báze vody P2

Údržba (napr. výmena �ltra) P3

Alergie
peľ, zvieratá P1

obilný prach P2

Kontakt s:

pôdou / hubami P2

baktériami P2 pri tuberkulóze    P3

dieselovými výparmi / dymom P2

Limity aplikácií pre časticové �ltre na použitie s maskami

Úroveň ochrany
NPEL*

Dôležité informácie
polomaska celotvárová maska

Časticový respirátor FFP1
P1   4   4 nie je určený na ochranu voči časticiam karcinogénnych a rádioaktívnych materiálov,

voči biologickým látkam rizikovej skupiny 2 a 3 prenášaných vzduchom a voči enzýmom

Časticový respirátor FFP2
P2 12 16 nie je určený na ochranu voči časticiam rádioaktívnych materiálov, voči biologickým

látkam rizikovej skupiny 3 prenášaných vzduchom a voči enzýmom

Časticový respirátor FFP3
P3 50 200

* Najvyšší prípustný expozičný limit

*Upozornenie:  Táto tabuľka je len orientačná. Nemala by sa používať ako jediný zdroj pri výbere respirátora. Detaily týkajúce sa užívania a obmedzení sú uvedené na 
                     Pred použitím akéhokoľvek respirátora je užívateľ povinný prečítať si návod na použitie a porozumieť inštrukciám uve-

                     úvahy aj miestnu legislatívu.
obale a v návode na použitie.
deným pri každom výrobku. Pri výbere respirátora je potrebné brať do

Úroveň ochrany



baktériami


