Technische
Fiche
3M™ VFlex™ 9152 / 9152S
ademhalingsmasker
Beschrĳving

Normen

Het 3M™ VFlex™ 9152 / 9152S ademhalingsmasker biedt een
efficiënte respiratorische bescherming voor gebruik in
omgevingen waarin personen worden blootgesteld aan door de
lucht verspreide stofdeeltjes en niet-vluchtige vloeibare deeltjes.

EN 149:2001+A1:2009

• Getest volgens EN 149:2001+A1:2009
“Ademhalingsbeschermingsmiddelen – Filtrerende halfmaskers
ter bescherming tegen deeltjes – Eisen, beproeving, merken”.
• CE-goedgekeurd volgens de richtlĳn betreffende persoonlĳke
beschermingsmiddelen
• V-vormige plooien passen zich aan de mondbewegingen aan
zodat praten makkelĳker wordt en zetten uit zodat ook het
ademen makkelĳker wordt.
• Gegaufreerde voorzĳde helpt het ademhalingsmasker zĳn vorm
te behouden.
• Beschikbaar in 2 maten die op vele gezichten passen
• Platgevouwen ontwerp voor een handige opslag voor het
gebruik.
• Gelĳkmatige druk van de hoofdbanden zorgt voor meer comfort
aan het gezicht, het hoofd en de nek en geeft een veilig gevoel
• Aanpasbare, ingebouwde metalen neusbeugel voor een
gepersonaliseerde pasvorm en een veilige afdichting.
• 3M™ Advanced Electret Filter-materiaal zorgt voor een
efficiënte ﬁltratie met een lage ademweerstand voor consistent
hoogkwalitatieve prestaties

Dit product voldoet aan de vereisten van de recent geamendeerde
Europese Norm EN149:2001 + A1:2009, ﬁltrerende gelaatsmaskers
ter bescherming tegen deeltjes. Het moet alleen worden gebruikt
om de drager te beschermen tegen vaste en niet-vluchtige
vloeibare deeltjes.
Producten worden geclassiﬁceerd volgens ﬁlterefficiëntie en
prestaties voor maximale totale inwaartse lekkage (FFP1, FFP2 en
FFP3), ook volgens bruikbaarheid en weerstand tegen verstopping.
De prestatietests binnen deze norm zĳn onder andere
ﬁlterpenetratie, langdurige blootstelling (belasting), brandbaarheid,
ademhalingsweerstand en totale inwaartse lekkage. Herbruikbare
producten worden eveneens getest op reiniging en opslag, en
onderworpen aan verplichte tests op weerstand tegen verstopping
(verstopping is optioneel voor niet-herbruikbare producten). Bĳ uw
nationale normeringsinstantie kunt u een volledige versie van
EN149:2001 + A1:2009 kopen.

Markeringen:
R = Herbruikbaar
NR = Niet-herbruikbaar (gebruik tĳdens één shift)
D = Voldoet aan de verstoppingsvereisten

Materialen
De volgende materialen worden gebruikt voor de productie van
het 9152 / 9152S ademhalingsmasker:
Banden

Polyisopreen

Nietjes

Staal

Neusbeugel

Aluminium

Filter

Polypropyleen

Dit product bevat geen componenten die gemaakt zĳn van
natuurlĳk rubberlatex.
Maximaal productgewicht: = 10g

Goedkeuringen
Dit product voldoet aan de vereisten van de Europese Richtlĳn
89/686/EEG (richtlĳn betreffende persoonlĳke
beschermingsmiddelen) en draagt dus het CE-label. Een
certiﬁcatie volgens Artikel 10, EG-typeonderzoek, werd voor dit
product afgeleverd door INSPEC International Limited, 56 Leslie
Hough Way, Salford, Greater Manchester M6 6AJ, UK (Erkende
instantie nummer 0194).
Een certiﬁcatie volgens Artikel 11, EG-garantiesysteem voor de
kwaliteit, werd afgeleverd door BSI Product Services (Erkende
instantie nummer 0086).

Selectiegids
FFP3

Organische
damp

•

•

Op basis van water - rol / borstel / spray

•

•

Houtbeschermingsmiddelen

•

•

Poedercoating

•

FFP1
Schilderen, Vernissen,
Op basis van oplosmiddelen - rol / borstel
Spuiten, Coaten, Mixen
Op basis van oplosmiddelen - spray

Gladschuren, Afslĳten,
Slĳpen, Versnĳden,
Boren

Roest, de meeste metalen, vulstof, beton, steen

FFP2

•

Cement, hout, staal

•

Verf, vernis, anti-roestcoating

•
•

Hars, versterkte kunststoffen (koolstof / glasvezel)

Metaalarbeid /
Metaalgieterĳen

Reiniging /
Afvalverwĳdering

•

•

Trommelen, nat betonspuiten (betonstof)

•

•

•

Pleisterwerk, oplevering, mixen van cement

•

•

•

Sloopwerkzaamheden

•

•
•

•

Sproeischuim, loftisolatie

•

•

Lassen, solderen

•

•

Elektroplateren

•

•

Aﬂakken, gleuven trekken, boren, vastklinken, frezen

•

•

Oxyacetyleen lassen

•

•

•

•

•

•

•

Afvalverwĳdering

•

•

•

•

Raadpleeg 3M
•
•

•
•

Dieseluitlaatgassen / rook

•

Omgaan met besmette dieren, populatie uitdunnen

•

•

•

•

Stro hakken, composteren, oogsten

•

•

Pesticiden, insecticiden (gewassen besproeien)

•

•

Ondertunnelen, boren, slĳpen, uitgraven

•

•

Pompen, baggeren, uitspoelen

•

•

Versnĳden, zagen

•

•

Filters vervangen

•

•

Inkten, verven, oplosmiddelen, chemicaliën

•

•

•

Poederadditieven / chemicaliën

•

•

•

Farmaceutica

•

•

•

Rubber- en kunststoffenverwerking

•

•

•

Extractie / verwerking olie en gas

•

•

•

Vee voederen, schuren / oogstmachines schoonmaken

•

Pottenbakkerĳ, keramiek
Hout / papierverwerking

•

•

**Tuberculose

Andere Industriële
toepassingen

•

Werken met gesmolten metaal, smelten

Verwĳdering van asbest

Mĳnbouw /
Steenwinning

•

Desinfectie, reiniging

Hanteren van asbest

Landbouw / Bosbouw

•

Grondwerk, grondverplaatsing, heiwerk, onderstutting

Allergenen / Biologische Pollen, dierlĳke huidschilfers
risico’s
Schimmel / zwammen, bacteriën**, virussen

Lassen

Raadpleeg 3M

Roestvrĳ staal, vernis

Bouwsector /
Onderhoud

Zuur Gas

•

•

•

•

•
•

•

Deze selectiegids is slechts een algemene leidraad om te bepalen welke producten mogelĳk geschikt zĳn voor bepaalde toepassingen - dit mag echter niet het enige criterium zĳn om een product te
kiezen. De keuze voor de meest geschikte persoonlĳke beschermingsmiddelen (PBM) hangt af van de speciﬁeke situatie waarin u werkt en moet worden gemaakt door iemand die kennis heeft van de
vastgestelde risico’s, de werkelĳke arbeidsomstandigheden en de beperkingen van de PBM. Details betreffende prestaties en beperkingen staan op de verpakking en de gebruiksaanwĳzing van het
product. Bĳ twĳfel kunt u contact opnemen met een veiligheidsdeskundige of 3M.
Voor training en ondersteuning inzake ademhalingsbescherming neemt u best contact op met uw plaatselĳke 3M vertegenwoordiger.

Toepassingen

4. Plaats één band onder de oren en de andere over het hoofd.

Dit ademhalingsmasker is beschikbaar in 2 maten die op vele
gezichten passen 9152 = standaardmaat. 9152S = maat Small.
Dit ademhalingsmasker is geschikt voor gebruik in concentraties
van vaste en niet-vluchtige vloeibare deeltjes tot de volgende
grenzen:
Model

EN 149+A1
Classiﬁcatie

Uitademventiel

Maximaal toelaatbare drempelwaarde
(Threshold Limit Value), TLV

9152

FFP2 NR D

Zonder ventiel

12

9152S

FFP2 NR D

Zonder ventiel

12

Ademhalingsbescherming is enkel doeltreffend als deze correct wordt
gekozen, aangebracht en gedragen gedurende de hele tĳd dat de gebruiker
is blootgesteld aan gevaren.

De banden mogen niet verdraaid zĳn. Pas de bovenste en
onderste stukken aan zodat zĳ goed zitten en let er hierbĳ op
dat de randen niet naar binnen zĳn geplooid en dat het
onderstuk stevig onder de kin is geplaatst. De lippen aan de
zĳkant van het ademhalingsmasker (aangeduid met ‘A’ in
ﬁguur 1, stap 2) kunnen worden gebruikt om het
ademhalingsmasker goed te doen zitten.

5. Duw de neusbeugel met beide handen aan op de neus zodat
hĳ nauw en perfect aansluit. Als u de neusbeugel met één
hand aanduwt, kan dit leiden tot een verminderde
maskerwerking.

6. Controleer de aansluiting van het masker op het gelaat
voordat u zich in de werkruimte begeeft.

Opslag en transport
Het 3M™ VFlex™ 9152 / 9152S ademhalingsmasker heeft een
bewaartĳd van 5 jaar. De vervaldatum staat vermeld op de
productverpakking. Controleer voor het eerste gebruik altĳd of
het product nog niet vervallen is (vervaldatum). Het product moet
worden bewaard op een schone, droge plaats binnen het
temperatuurbereik: – 20 °C tot + 25 °C bĳ een maximale
relatieve luchtvochtigheid van

1

4

A

2

3

5

6

Afvalverwĳdering
Gebruikte producten moeten worden verwĳderd volgens de
nationale voorschriften.

Pasvorm controleren
1. Bedek de voorkant van het masker met beide handen en

Gebruiksinstructies

zorg ervoor dat de pasvorm van het masker niet verandert.

Zie Figuur 1.

2. Masker ZONDER VENTIEL - krachtig UITADEMEN.

Zorg ervoor dat uw handen schoon zĳn voordat u het masker
aantrekt.

3. Indien er lucht rond de neus lekt, past u de neusbeugel aan

1. Plaats, met gebruikmaking van beide handen, de vingers op
de bovenzĳde en de duimen op de onderzĳde van de
neusbeugel. Verbuig het midden van de neusbeugel
een beetje.

om het lekken te stoppen. Herhaal de bovenstaande
pasvormcontrole.

4. Als er lucht rond de randen van het masker lekt, trekt u de
banden naar achteren langs het hoofd om het lekken te
stoppen. Herhaal de bovenstaande pasvormcontrole.

2. Vouw het ademhalingsmasker open door de bovenste en
onderste stukken open te trekken in de vorm van een beker.
De banden moeten hierbĳ op het bovenstuk worden
vastgehouden.

3. Leg het masker in uw hand met de open zĳde naar uw gelaat
gekeerd. Houd het masker onder de kin met de neusbeugel
naar boven gericht.

Als u er NIET in slaagt het masker goed te laten aansluiten,
mag u NIET de verontreinigde ruimte binnengaan.
Raadpleeg uw supervisor.
rs moeten op geschiktheid worden getest in overeenstemming
met de nationale voorschriften. Voor meer informatie over het
testen van de geschiktheid kunt u contact opnemen met 3M.

Waarschuwingen en
gebruiksbeperkingen
•

Productassortiment

Ga altĳd na of het volledige product:
- geschikt is voor de toepassing;
- correct aansluit; - gedragen wordt bĳ elke blootstelling;
- vervangen wordt wanneer dat nodig is.

•

Juiste productkeuze, opleiding, gebruik en onderhoud zĳn essentieel om
ervoor te zorgen dat het product de drager beschermt tegen bepaalde
verontreinigende stoffen in de lucht.

•

Het niet-naleven van alle instructies voor het gebruik van deze
ademhalingsbeschermingsproducten en/of het niet correct dragen van het
volledige product bĳ elke blootstelling kunnen een negatief effect hebben op
de gezondheid van de drager en kan leiden tot ernstige levensbedreigende
ziekte of permanente invaliditeit.

•

Voor geschiktheid en correct gebruik volgt u de plaatselĳke regelgeving en
raadpleegt u alle meegeleverde informatie. Voor meer informatie neemt u
contact op met een veiligheidsdeskundige/vertegenwoordiger van 3M.

•

Vóór gebruik moet de drager geoefend zĳn in het gebruik van het volledige product,
overeenkomstig de geldende veiligheids- en gezondheidsnormen/-richtlĳnen.

•

Deze producten bevatten geen componenten die gemaakt zĳn van natuurlĳk
rubberlatex.

•

Deze producten bieden geen bescherming tegen gassen/dampen.

•

Niet gebruiken in een omgeving met minder dan 19,5 % zuurstof. (3M
deﬁnitie. Het is mogelĳk dat bepaalde landen andere grenzen stellen inzake
zuurstofgebrek. Bĳ twĳfel navraag doen).

•

Niet gebruiken als ademhalingsbescherming tegen luchtvervuilende stoffen
/ concentraties die onbekend zĳn of onmiddellĳk gevaar inhouden voor het
leven en de gezondheid (IDLH).

•

Niet gebruiken met een baard of ander gezichtshaar dat het contact
tussen het gezicht en het product kan verstoren zodat het niet goed
aansluit.

•

Verlaat de verontreinigde ruimte onmiddellĳk wanneer:

3M™ VFlex™ 9152 /
9152S
ademhalingsmasker

a) ademhalen moeilĳk wordt.
b) duizeligheid of een andere respiratoire benauwdheid optreedt.
c) het ademhalingsmasker wordt beschadigd
d) u een verontreinigende stof proeft of ruikt of irritatie waarneemt
•

Gooi het masker weg en vervang het als de ademhalingsweerstand te hoog
wordt, of aan het einde van een shift.

•

Het product mag niet worden gewĳzigd, aangepast of gerepareerd.

•

Neem contact op met 3M wanneer u het product in een explosieve
omgeving wilt gebruiken.

Belangrĳke opmerking
3M aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, rechtstreeks of voortvloeiend (inclusief, maar niet beperkt tot, winstderving, verlies van
omzet en/of goodwill) die ontstaat op grond van het vertrouwen dat wordt gesteld in de informatie die in dit document door 3M wordt
verstrekt. Het is de gebruiker die verantwoordelijk is voor het bepalen van de geschiktheid van de producten voor hun bedoelde gebruik.
Niets uit deze verklaring wordt geacht de aansprakelijkheid van 3M voor de dood of lichamelijk letsel door de veronachtzaming ervan uit te
sluiten of te beperken.

Afdeling Veiligheidsproducten
Hermeslaan 7
1831 Diegem
België
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Fax : 02/722 50 27
Website : www.3Msafety.be
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