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Instrucțiuni de utilizare 
semimască SR 100 
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Informații generale 
Împreună cu filtrele din gama de filtre Sundström, conform cu EN 140:1998. 
Trei dimensiuni S/M, M/L și L/XL. 

Împreună cu atașamentul de aer comprimat SR 307 și SR 358, SR 359 sau 
SR 360, conform cu EN 14594:2005, 3A 

La selectarea echipamentului pentru SR 100, trebuie avuți în vedere 
anumiți factori, după cum urmează: 

tip de poluant 
concentrații 
intensitatea activității cerințe de 
protecție suplimentare protecției 
respiratorii 

Analiza de risc trebuie efectuată de o persoană cu instruire și experiență 
corespunzătoare în domeniu. 

Instrucțiunile de utilizare pentru SR 100 trebuie citite înainte de utilizare. 
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Dezambalarea SR 100 
Listă de ambalare 

Verificați dacă echipamentul este complet, în 
conformitate cu lista de ambalare, și că nu 
s-au produs daune de transport. 

Listă de ambalare: 

semimască 
suport prefiltru 
prefiltru 
șervețel pentru curățare 
etichetă ID 
instrucțiuni de utilizare 

Filtre combinate 

În timpul activităților în atmosfere care conțin 
atât particule, cât și gaze (precum vopsire prin 
pulverizare), ar trebui combinate filtrele de 
particule și filtru de gaz. 

Apăsați filtrele împreună, pentru ca săgețile de 
pe filtrul de particule să fie îndreptate către 
filtrul de gaz. 
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Prefiltru 

Prefiltrul împiedică înfundarea prematură a 
filtrului principal. Suportul prefiltrului împiedică 
deteriorarea filtrului principal. 

N.B. Prefiltrul este numai un prefiltru și nu poate 
fi utilizat ca înlocuitor pentru filtrul de particule 
P3 R. 

Fixarea filtrului într-o mască 

Verificați dacă ați selectat filtrul potrivit și că 
termenul de valabilitate nu a fost depășit. 

Fixați filtrul/filtrul combinat în mască astfel încât 
săgețile de pe filtru să fie îndreptate către fața 
utilizatorului. 

Verificați cu atenție dacă marginea filtrului se 
află în canalul interior al filtrului pe întreaga 
lungime. 
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Fixați prefiltrul SR 221 în suportul prefiltrului și 
fixați-l printr-un clic pe filtru. 

Fixare 

Reglați cureaua de fixare pe cap pentru ca 
masca să se potrivească adecvat și confortabil. 
Este importantă poziționarea curelelor, conform 
imaginii. Orice altă metodă va conduce la o 
etanșare necorespunzătoare și confort scăzut. 

Poziționați palma mâinii ușor peste orificiul de 
pe suportul prefiltrului. 

 



 

Inspirați adânc și țineți-vă respirația. 
Dacă etanșarea este corespunzătoare, 
masca se va apăsa pe fața dvs. Fixarea 
necorespunzătoare poate fi cauzată de o 
barbă de dimensiuni mari sau nerasă, 
riduri faciale adânci sau dimensiuni 
neobișnuite ale feței.  
 
De asemenea, se pot produce scurgeri 
dacă membranele de expirație sunt 
murdare sau defecte.  
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Curățare 
Întreținere zilnică 

Demontați filtrul și membranele. Curățați 
masca folosind șervețelul antibacterian 
Sundström SR 5226. 

Verificați și înlocuiți componentele uzate sau 
deteriorate. Acordați atenție deosebită 
membranelor de expirație. Asigurați-vă că 
acestea sunt curate și intacte, și înlocuiți 
filtrele în mod regulat. 

Curățare manuală 

Demontați filtrul și membranele. 
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Detașați curelele de fixare pe cap. 

Utilizați o perie moale și curățați cu apă 
cu săpun. Clătiți și lăsați la uscat. 

Avertisment! Nu utilizați niciodată solvenți 
pentru curățare. 

Depozitare 

Cea mai bună metodă de a depozita masca 
curată și uscată este în caseta de depozitare 
Sundström SR 230 sau husa de depozitare 
SR 339. 
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SR 100, SR 90-3 
Componente de schimb/accesorii 

 
RO 



 

 

Nr. Descriere Nr. comandă 

1. Curea de fixare pe cap SR 363, unică R01-2001 

2. Curea de fixare pe cap SR 362, curea concavă R01-2002 

3. Filtru de gaz (SR 217 A1, SR 218 A2, SR 315 ABE1, SR 294 ABE2, SR 297 ABEK1, SR 298 
AX, SR 316 K1, SR 295 K2, SR 299-2 ABEK-Hg-P3R) 

 

4. Filtru de particule SR 510 P3 R H02-1312 

5. Prefiltru SR 221 H02-0312 

6. Disc pânză din oțel SR 336 T01-2001 

7. Suport prefiltru R01-0605 

8. Disc de încercare SR 322 R01-0303 

9. Suport prefiltru SR 5153 R01-0604 

10. Kit membrană R01-2004 

10a. Expirație x2 - 

10b. Învelișuri supapă x2 - 

10c. Inhalare x1 - 

11. Etichetă denumire SR 368 R09-0101 

12. Amplificator voce SR 324 T01-1217 

13. Adaptor de încercare SR 328 T01-1202 

14. Glugă de protecție SR 64 H09-0301 

15. Glugă scurtă de protecție SR 345 H09-1012 

 Glugă lungă de protecție SR 346 H09-1112 

16. Husă de depozitare SR 339 H09-0112 

17. Casetă de depozitare SR 230 H09-3012 

18. Șervețele pentru curățare SR 5226. Cutie de 50. H09-0401 

 Kitul de service conține: R01-2005 

1. Curea de fixare pe cap SR 363, curea unică x1 - 

7. Suport prefiltru x1 - 

10. Kit membrană x1 - 
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