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SPECIFICAŢIE TEHNICĂ 
DENUMIRE PRODUS:  SEMIMASCĂ CU FILTRE – 3M 4251 

COD PRODUS: F2003 

PRODUCĂTOR: 3M United Kingdom PLC. 

 

DOMENIU DE UTILIZARE: 

 Semimasca de protecție respiratorie reprezintă un produs gata de utilizare, fără necesități de 
întreținere, menit să asigure o protecție eficientă și confortabilă împotriva vaporilor organici și particulelor 
periculoase ce pot fi întâlnite în diverse industrii. 

BENEFICII : 
 Design cu profil redus, pentru o vizibilitate periferica mai buna. 
 Material moale, hipoalergenic, cu suprafata texturata in zona de etansare pe fata. 
 Supapa de expiratie pozitionata central evacueaza eficient aerulcald si umed expirat. 
 Harnasament ajustabil pentru cap si benzi de prindere pentru gat usor de fixat. 
 Semimastile se pot utiliza pana la deteriorare, filtrele de particule se colmateaza, filtrele de gaz de 

satureaza sau a trecut maxim o luna de la utilizare. 
 Foarte usoara si confortabila. 

 
LIMITE DE UTILIZARE: 

 Masca nu se va utiliza dacă : concentrația de oxigen scade sub 17 % sau dacă nu se cunosc agenții 

de contaminare. 

CERTIFICARE ŞI CONFORMITATE: 

Echipament individual de protecţie - Categoria III, în conformitate cu standardele:  

 EN 405:2001+A1:2009 - Aparate de protecție respiratorie. Semimăști cu supape, pentru protecție 
împotriva gazelor și particulelor. Cerințe, încercări, marcare. 

Directivă Europeană 89/686/CEE 

Certificat de exminare CE de tip:   Nr. 2057 eliberat de organismul 

notificat nr. 0086(INSPEC International Ltd., 56 Leslie Hough Way, 

Salford, Greater Manchester, M6 6AJ, Marea Britanie) 

la data de 20.12.2011. 

CONTRAINDICAȚII : 

 Esta interzisă utilizarea respiratoarelor în canale, rezervoare fără ventilaţie, etc. 

 Produsul nu se va utiliza în medii cu substanţe: 

   -necunoscute 

   -cu nivel de concentraţie peste cel admis 

 Dacă în mediul de lucru există gaze sau aburi. 

 Dacă există pericol de explozie. 

 ATENȚIE ! 

1. Semimasca nu se foloseşte în intervenţii împotriva flăcării; 
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2. Durata de utilizare este influenţată în mod semnificativ –în afară de materialele toxice- şi de efortul 
fizic depus de către lucrător şi de condiţiile climatice. 

3. Înainte de utilizare se va verifica forma respiratorului care nu poate fi deformată, presată etc. 
4. Produsul poate fi folosit numai de către persoane sănătoase. 
5. Se va părăsi incinta imediat, dacă apare o îngreunare a respiraţiei, o iritaţie sau în caz de ameţeală. 

DEPOZITARE :  

 Produsul se păstrează în mediu uscat , curat, aerisit, ferit de soare în ambalajul propriu. 
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CERTIFICAT   DE   CALITATE  ŞI  GARANŢIE 

  

  

 În  conformitate cu  prevederile legale privind  răspunderea pentru calitatea produselor 

livrate se atestă că produsul :  

Semimască de protecție respiratorie cu filtre, model : 3M 4251 (cod produs F2003),  

îndeplineşte  parametrii de calitate conform Certificatului de examinare EC de tip Nr. 2057 eliberat 

de organismul notificat nr. 0086(INSPEC International Ltd., 56 Leslie Hough Way, Salford, Greater 

Manchester, M6 6AJ, Marea Britanie)  la data de 20.12.2011. 

 Prin  prezenta   confirmăm perioada de garanţie de 24 luni în depozitare, de la data recepţiei 

efectuată la sucursalele beneficiare ale achizitorului, în condiţiile respectării instrucţiunilor de 

utilizare, transport şi depozitare.  

Prezentul  certificat, atestă legal că produsul corespunde scopului pentru care a fost realizat 

şi se încadrează în parametrii de calitate prevăzuţi. 

La livrare produsul va fi însoţit de următoarele documente: 

-  Certificat de Calitate şi Garanţie ; 

-  Declaraţie  de  Conformitate  EC; 

-  Fișă tehnică produs. 

 

 

    ADMINISTRATOR 
                 ALIN  CUEŞDEANU 
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D E C L A R AŢ I E     D E   C O N F O R M I T A T E 

 

 

Distribuitorul  S.C. ARDON 4 SAFETY S.R.L.  stabilit în Tg.  Mureş , B-dul 22 Decembrie 1989, nr. 150, 

Corp C30,Et.1, Biroul 2,  Jud. Mureş, tel. / fax  0265 – 210.645, reprezentant al producătorului 3M 

United Kingdom PLC, prin reprezentanţii săi autorizaţi declarăm pe proprie răspundere că 

echipamentul individual de protecţie nou descris mai jos:  

Semimască de protecție respiratorie cu filtre 
Model: 3M 4251 

 (cod produs : F2003) 

la care face referire această declaraţie este în conformitate cu următorul standard : 

 EN 405:2001+A1:2009 - Aparate de protecție respiratorie. Semimăști cu supape, pentru 
protecție împotriva gazelor și particulelor. Cerințe, încercări, marcare. 

şi este identic cu EIP care este obiectul certificatului de conformitate prin examen "EC" de tip nr. 

2057 eliberat de organismul notificat nr. 0086(INSPEC International Ltd., 56 Leslie Hough Way, 

Salford, Greater Manchester, M6 6AJ, Marea Britanie)  la data de 20.12.2011. 

 
Modelul este realizat astfel încât să respecte cerințele esențiale de securitate și sănătate in 

munca și prevederile corespunzătoare din Directiva europeana 89/686/CEE. 

   
 

      ADMINISTRATOR 
     ALIN  CUEŞDEANU 
 
 



 

 

 

 

OSVĚDČENÍ O SHODĚ EC 

 

 

 

SMĚRNICE RADY O HARMONIZACI ZÁKONŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ 

TÝKAJÍCÍCH SE OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ (89/686/EEC) 

 

 

 

My, společnost 3M United Kingdom PLC  se sídlem v 3M Centre, Bracknell, Berkshire, 

RG12 8HT, 

 

 

jako výrobce uvnitř Společenství (Evropské unie) tímto prohlašujeme, že OOP -  výrobek dále 

uváděný jako 

 

3M 4251 Polomaska 

 

je v souladu s ustanoveními Směrnice Rady 89/686/EEC a s národním standardem 

uplatňujícím harmonizovaný Evropský standard číslo EN 405:2001 + A1:2009 

 

 

a je shodný s modelem OOP - výrobkem, který je předmětem osvědčení EC o typové zkoušce 

číslo 2057 (revize: 111206) vystaveného od INSPEC International Ltd., 56 Leslie Hough 

Way, Salford, Greater Manchester, M6 6AJ, Velká Británie 

 

 

a je v souladu s článkem 11B Směrnice Rady 89/686/EEC a pod dohledem autorizované 

osoby BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes, MK5 8PP, Velká 

Británie (autorizovaná osoba číslo 0086). 

 

 

 

 

 

20. prosince 2011 

 

 




