
 

 

 
INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE 

Semimasca de protectie respiratorie, pliata cu supapa 

MODEL 7D78 FFP3 NR D 

 

SEMIMASCĂ DE PROTECTIE PENTRU PARTICULE – EIP Categoria III 

Semimasca pentru particule este destinată aplicațiilor care implică praf fin non-toxic și fibre. Această semi-mască 

respectă cerințele Regulamentului UE 2016/425 și Standardului European EN 149:2001 + A1:2009 și trebuie utilizată 

pentru protecția utilizatorului împotriva aerosolilor solizi și/sau lichizi pe bază de apă.  

 

Această semimască poate fi utilizată în zone în care există concentrații de particule solide și/sau lichide non-

volatile până la nivel maxim echivalent cu Factorul Nominal de Protecție (NPF) rezultat în condiții de laborator, 

respectiv de 50 de ori mai mare decât VLA (Valoarea limită admisă de expunere). Factorul de protecție prescris 

(APF) poate fi diferit în funcție de reglementările locale. 

 

Declarația de conformitate EU este disponibilă pe website: https://magazin.renania.ro/ 

 

Sami-masca cu supapa de unica folosință - A se utiliza pe un singur schimb - Maximum 8 ore de  

utilizare. A se utiliza împotriva aerosolilor în formă solidă și/sau lichidă (pe baza de apă). 

Ambalare: 1 buc/ambalaj individual, 10 buc/cutie. 

 

Instructiuni de utilizare: 

 

 

PASUL 1 

Țineți semimasca în mână precum în poza alăturată, cu lamela nazală la vârful degetelor 

și banda de fixare pe cap atârnată liber sub mână.  

 

 

PASUL 2 

Deschideți masca, introduceți bărbia în partea inferioară a măștii. Poziționați banda 

inferioară sub urechi, iar cea superioară deasupra capului. Folosind ambele mâini, 

modelați lamela pe forma nasului dvs.  

 

 

PASUL 3 

Pentru a verifica dacă se potrivește, vă rugăm urmați pașii de mai jos:  

 a)   Așezați ambele mâini deasupra măștii cu grijă, fără a schimba poziția ei  

 b)   Inspirați adânc  

 c)   Expirați adânc. Dacă pătrunde aer pe la margini în timpul inspirației sau 

expirației, repoziționați sau ajustați benzile   

 d)   Repetați a), b), și c). Dacă simțiți scurgeri semnificative de aer în continuare, 

atunci această semimasca nu vă este potrivită și va recomandăm să alegeți alt model 

din gama noastră.  
   

O analiză atentă asupra acestor instrucțiuni reprezintă un pas important pentru utilizarea semi-măștii în siguranță. 

 

LIMITELE DURATEI DE UTILIZARE 

1. Nu utilizați semimasca mai mult de 8 ore, continuu sau intermitent, în condiții de lucru murdare, care 

pot încărca filtrul semimastii.  

2. Părăsiți zona contaminată și îndepărtați semimasca dacă: respirația devine dificilă, nu se poate 

realiza o potrivire adecvată a acesteia pe fizionomia dumneavoastră, semimasca este deteriorată, 

murdară sau deformată. Nu refolosiți semimasca, odată ce a fost îndepărtată.  

 

AVERTIZĂRI 

Citiți și luați la cunoștință înainte de utilizare.  

1. Este esențial să alegeți o semimsca adecvată pentru a vă proteja sănătatea. Înainte de utilizarea 

produsului, consultați un specialist în siguranță personală care să vă determine produsul potrivit pentru 

aplicația dvs. de la locul de muncă.  

https://magazin.renania.ro/


 

 

2. Înainte de a utiliza orice echipament de protecție respiratorie, utilizatorul TREBUIE să fie instruit 

corespunzător. Utilizatorul trebuie să verifice smimasca înainte de fiecare utilizare, pentru a se asigura că 

este în condiții bune - curată, nedeteriorată, banda de fixare pe cap nu este deteriorată, etc.  

3. Acest produs nu protejează utilizatorul împotriva gazelor, vaporilor sau ceții formate din lichide care 

produc vapori și gaze nocive.  

4. A nu se utiliza în operațiuni de sablare.  

5. Acest produs nu furnizează oxigen. Folosiți semimasca numai în zone bine-ventilate, cu suficient oxigen 

pentru a susține viața (cel puțin 19.5%).  

6. A nu se utiliza în cazul în care substanțele contaminante și concentrația sunt necunoscute sau 

periculoase pentru viață și sănătate.  

7. Părăsiți imediat zona de lucru dacă: a) respirația devine dificilă; b) simțiți amețeli sau altă suferință; c) 

semimasca se deteriorează; d) apare o urgență.  

8. Dacă utilizatorul resimte o afecțiune sau discomfort, se recomandă consultarea unui medic specialist 

pentru a determina dacă utilizarea este adecvată.  

9. Părul facial și anumite caracteristici faciale împiedică utilizarea eficientă a produsului.  

10. Înlocuiți semimasca dacă rezistența la respirație devine excesivă datorită încărcării filtrului cu praf, sau 

după maximum 8 ore de utilizare,  

11. Neacordarea atenției la avertizările și instrucțiunile de utilizare a semimastii pot cauza boli grave sau 

afecțiuni permanente.  

12. Echipamentul nu se consideră a fi sursă de aprindere, însă nu trebuie utilizat în atmosferă cu potetial 

exploziv, deoarece concentrația agenților contaminanți în intervalul normal de flamabilitate va depăsi 

limitele din ghidul de selecție.  

13. Depozitați semimasca în recipiente sigilate, departe de zonele contaminate, când nu este în uz.  

14. A se păstra în ambalajul original pe timpul tranportului  

15. Va rugăm să vă asigurați că masca vă este potrivită, înainte de a intra în mediul de lucru. 

 

GARANȚIE LIMITATĂ  

INFORMAȚII IMPORTANTE PENTRU CUMPĂRĂTOR:  

Cu condiția ca legislația în vigoare să nu oblige în mod expres la alte garanții, RENANIA nu oferă niciun fel de alte 

garanții cu excepția acestei Garanții Limitate. Prezența Garanție Limitată vizează exclusiv viciile ascunse (sau 

cauzelor viciilor ascunse) care existau la momentul achiziției și standardele și specificațiile produsului astfel cum 

sunt expres și exclusiv menționate în documentația care însoțește produsul la vânzare, dacă oricare dintre 

acestea se ivește și este notificată către RENANIA în interiorul perioadei de garanție indicată în documentația 

care însoțește produsul la vânzare. Pentru a evita orice dubiu, orice altă garanție, implicită sau de altă natură, 

care nu este prevăzută expres în prezentul articol și care nu este impusă de lege este în mod expres exclusă, 

inclusiv, dar nu limitat la orice răspundere pentru prejudicii, costuri, pretenții, cheltuieli, indiferent dacă sunt 

directe, indirecte sau incidentale cu caracter exemplar sau punitiv. 

Remediu exclusiv: Cu condiția ca legislația în vigoare să nu oblige în mod expres la un anumit remediu sau la o 

altă limită a răspunderii, răspunderea RENANIA în temeiul prezentei garanții este exclusiv limitată la înlocuirea 

fiecărui produs pentru care s-a dovedit fabricarea defectuoasă. 

Prin excepție față de cele menționate anterior, RENANIA nu își asumă nicio răspundere și nu oferă nicio garanție 

(nici Garanția Limitată de mai sus) pentru prejudicii, costuri, vătămări sau deces dacă oricare dintre acestea a 

rezultat, în tot sau în parte, din incapacitatea sau nepriceperea ultilizatorului; depozitarea, întreținea, 

manipularea și/sau utilizarea produsului în alte scopuri sau condiții decât cele prevăzute în documentația care 

însoțește produsul. 
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