
PRODUKT DATABLAD - BANER FFP2 MASKE

- Egnet til arbejde i støvfyldte miljøer
- Ekstremt lav åndedrætsmodstand
- Ventil for reduktion af fugt og varme
- Alu-næseklemme
- 15 stk. masker pr. pakke

Beskrivelse

Baner FFP2 er en sikkerhedgodkendt støvmaske med ventil, som du kan anvende når du arbejder med 
sundhedsskadelige tørre partikler og væskeformige aerosoler med en grænseværdi på <5 mg/m3. Du kan 
bl.a. bruge masken når du arbejder med slibning af træ, metal, sten, plast og bly-/kobberfri maling samt 
sprøjtemaling med vandbaseret farve.
Indbygget i masken har du en ventil, spm kraftigt reducerer fugt og varme. Den formbare 
alu-næseklemme giver dig en optimal tilpasning omkring næsen.

Brugsanvisning

Vigtigt
Engangsmasker er klassificeret iht. en af tre kategorier: FFP1, FFP2 eller FFP3. Før gennemlæsning af 
den følgende dokumentation, tjekkes hvilken kategori masken tilhører - dette fremgår af forpakningen og 
masken. Hvis masken er mærket med D, har den bestået dolomit testen og kan anvendes i særligt støvede 
miljøer. Det er brugerens ansvar at sikre sig at den anvendte masker yder den nødvendig beskyttelse, 
mod den type og koncentration af forurening(er) i det miljø, hvor masken tænkes anvendt.
Det er brugerens ansvar at sikre sig at masken yder den beskyttelse, der er påkrævet for den type og 
koncentration af forurening(er) i det miljø man vil anvende masken. 

Anvendelse
- tilpas masken og tjek for tæthed FØR du går ind i det forurenede område
- bær masken hele den tid du udsættes for forureningen
- anvend masken iht. de gældende regler
Udskift masken med en ny hvis:
- masken tages af i et forurenet område
- kraftig tilstopning af filteret gør det svært eller ubehageligt at trække vejret
- masken beskadiges
- (for masker der BESKYTTER mod dampe) - hvis dampene kan lugtes inde i
masken
- Forlad the forurenede område hvis der opstår svimmelhed, irritation eller anden ubehag
- Kun til engangsbrug, ingen vedligeholdelse nødvendig. Må ikke opbevares og/eller genbruges efter engangsbrug.
- Kassér masken efter engangsbrug (maksimum en opgave)
- Opbevar ubrugte masker i den uåbnede forpakning tørt og rent ved mellem +2°C
og +55°C



Tilpasning
1. Hold masken i hånden, lad hovedstropperne hænge frit ned.
2. Hold masken under hagen med næsestykket udad
3. Træk den nederste strop over hovedet og placer den i nakken, så den er under
ørerne. Hold masken mod ansigtet med en hand, træk den øverste strop over
hovedet og placer den på den øverste del af baghovedet, så den er over ørerne.
4. For masker med justérbare hovedbånd: mens masken holdes på plads, justeres båndet ved at trække i enden 
af hvert bånd (båndet løsnes ved at trykke ind påspændet)
5. Pres næsebøjlen til at passe til ansigtsformen ved at køre fingerspidserne på
begge hænder fra toppen af næsebøjlen ned af siderne, samtidig med at du presser indad.

Advarsel
Må ikke anvendes til brandbekæmpelse. Disse masker tilfører ikke ilt. Må ikke anvendes i iltfattige områder som fx 
tanke eller dårligt ventilerede områder (se "begrænsninger). Må ikke anvendes i eksplosive miljøer. Må kun anvendes 
af uddannet personale. Hvis masken bæres over skæg eller skægstubbe kan den korrekte tæthed sandsynligvis 
ikke opnås. Når produktet transporteres skal det opbevares i original indpakning og holdes væk fra mekaniske og 
kemiske påvirkninger.


