
 

Fișă tehnică 

REFIL STANDARD LINE (Seria 700) 
Măști de protecție respiratorie împotriva particulelor   

710, 711, 730, 731, 750, 751 

Descrierea produsului: 
Măștile de protecție respiratorie împotriva particulelor REFIL Standard line asigură o protecție respiratorie eficientă la 
utilizarea în industriile unde lucrătorii vor fi expuși la particule de praf și/sau particule lichide nevolatile. 

• Supuse încercării și omologate CE conform EN 149:2001+A1:2009. 
• Formă clasică de pliere. 
• Protecție fiabilă, eficientă împotriva particulelor fine. 
• Filtru din material de înaltă calitate care oferă o filtrare eficientă cu rezistență scăzută la respirație. 
• Supapa pentru expirație oferă confort sporit în medii umede calde și/sau în locurile unde munca este solicitantă. 

Standarde 

Aceste produse îndeplinesc cerințele Standardului european EN 149:2001 + A1:2009, semimăști filtrante pentru 
protecție respiratorie împotriva particulelor. Se vor utiliza numai pentru a proteja utilizatorul împotriva particulelor 
solide și lichide nevolatile. 
Produsele sunt clasificate conform eficienței la filtrare și determinarea fugii totale maxime spre interior (FFP1, FFP2 și 
FFP3) și, de asemenea, conform rezistenței la uzură și la colmatare. Încercările de performanță din acest standard includ 
penetrația filtrului; încercare la expunere prelungită (încărcare); grad de inflamabilitate; rezistență respiratorie și fuga 
totală spre interior. O copie completă a documentului EN 149:2001+A1:2009 poate fi achiziționată de la organismul dvs. 
național de standardizare. 

Aplicații 
Aceste măști de protecție respiratorie sunt adecvate pentru utilizarea în concentrații de particule solide și lichide 
nevolatile până la următoarele limite: 

Model Clasificare EN 
149+A1 

Supapă de expirație Valori limită de 
expunere, TLV 

REFIL 710 FFP1 FĂRĂ SUPAPĂ 4 

REFIL 711 FFP1 CU SUPAPĂ 4 

REFIL 730 FFP2 FĂRĂ SUPAPĂ 12 

REFIL 731 FFP2 CU SUPAPĂ 12  

REFIL 750 FFP3 FĂRĂ SUPAPĂ 50 

REFIL 751 FFP3 CU SUPAPĂ 50 

Protecția respiratorie este eficientă numai dacă masca este corect selectată, fixată și purtată pe toată perioada în care 
utilizatorul este expus la pericole. 
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Materiale 

Următoarele materiale sunt utilizate la fabricarea Măștilor de protecție împotriva particulelor REFIL STANDARD LINE: 

Curele Cauciuc natural 

Clemă pentru nas Oțel, Polipropilenă 

Filtru Poliacrilonitril/Polipropilenă 

Supapă Polipropilenă 

Diafragma supapei Cauciuc natural 

Masa maximă a produselor 
• Fără supapă = 12 g 
• Cu supapă = 15 g 

Instrucțiuni de potrivire pe față 

1. Desfaceți masca lărgind clema pentru nas cu care aceasta este prevăzută. 

2. Preformați clema îndoind ușor conform imaginii. 

3. Poziționați masca sub bărbie cu clema pentru nas în partea de sus și 
trageți curelele deasupra capului. 

4. Mulați clema după forma nasului presând-o cu degetele. 

5. Verificați poziționarea corectă a măștii: inspirați 
profund. În cazul în care simțiți că pătrunde aerul, 
îmbunătățiți etanșeitatea măștii prin 

− corectarea poziției măștii 
− reajustarea clemei pentru nas 
− corectarea poziției curelelor. 
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Depozitarea și transportul 

Măștile de protecție respiratorie împotriva particulelor REFIL STANDARD LINE au o valabilitate de 2 ani. Sfârșitul 
perioadei de valabilitate este marcat pe ambalajul produsului. Înainte de prima utilizare, verificați întotdeauna dacă 
produsul se află în termenul de valabilitate declarat (utilizare până la data respectivă). Produsul trebuie depozitat în 
locuri curate și uscate, în intervalul de temperatură: de la -5 °C până la 40 °C, cu o umiditate relativă maximă de <80%. 
Când depozitați sau transportați acest produs, utilizați ambalajul original furnizat. 

Eliminarea 
Produsele contaminate trebuie eliminate ca deșeuri periculoase în conformitate cu reglementările naționale. 

Avertismente și limitări 
• Asigurați-vă întotdeauna că întregul produs este: 
-- Adecvat pentru utilizare; 
-- Poziționat corect; 
-- Purtat pe toată durata expunerii; 
-- Înlocuit atunci când este necesar. 
• Selectarea corectă, instruirea, utilizarea și întreținerea adecvată sunt esențiale pentru ca produsul să protejeze 
utilizatorul împotriva unor anumiți contaminanți din aer. 
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