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 Instrukcja użytkowania   
elementów oczyszczających  
do półmaski SECURA 2000 

 

 
 
PRZEZNACZENIE: 
Do wyposażania dwufiltrowej półmaski SECURA 2000.  
 
ZALECENIA I OGRANICZENIA W STOSOWANIU:  

• Elementy oczyszczające mogą być stosowane jedynie zgodnie z niniejszą instrukcją,   
instrukcją użytkowania półmaski SECURA 2000 oraz uwagami znajdującymi się na 
etykietach elementów oczyszczających. 

• Zabrania się użytkowania elementów oczyszczających w atmosferze o zawartości tlenu 
poniżej 17% obj. oraz w przestrzeniach zamkniętych o niewielkiej kubaturze.  

• Elementy oczyszczające nie chronią przed tlenkiem i dwutlenkiem węgla.  

• Jeśli w trakcie używania pochłaniaczy lub filtropochłaniaczy poczuje się charakterystyczną 
woń szkodliwej substancji należy opuścić zagrożony teren i wymienić oba elementy 
jednocześnie.  

• Jeżeli w czasie użytkowania filtrów lub filtropochłaniaczy poczuje się istotny wzrost oporów 
oddychania należy opuścić zagrożony teren i wymienić oba elementy jednocześnie  

• Przed użyciem elementy oczyszczające powinny być przechowywane tylko w oryginalnych 
opakowaniach. 

 
INSTRUKCJA  MOCOWANIA: 

• Wyjąć elementy oczyszczające z opakowania.  

• Sprawdzić dane identyfikacyjne (kolor kodu, oznaczenie literowe), by upewnić się, że dobrane 
elementy oczyszczające są właściwe dla danego zastosowania.  

• Połączyć element oczyszczający z półmaską tak, aby znacznik na złączu bagnetowym 
elementu oczyszczającego znalazł się na wysokości mocowania krzyżaka półmaski.  

• Przekręcić do oporu, w kierunku ruchu wskazówek zegara. 
 
PRZECHOWYWANIE: 
Elementy oczyszczające należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, pozbawionych 
szkodliwych par i gazów, zapewniających utrzymanie temperatury od -5 do +40 oC i wilgotności 
względnej ok. 80 %. Pochłaniacze nie powinny być przechowywane razem z substancjami 
toksycznymi i działającymi agresywnie na materiały, z których są wykonane lub wydzielającymi 
nieprzyjemne zapachy. 
 
GWARANCJA:  
Gwarantowany czas bezpiecznego przechowywania szczelnie zapakowanych pochłaniaczy 
(opakowanie fabryczne) wynosi 36 miesięcy od daty produkcji.  


