Persoonlijke beschermingsmiddelen

Summary
According to the Labour Circumstances
Act employers are obliged to provide
employees with breath protection means.
The employees in their turn are obliged
to use them. According to European
standards this equipment has to satisfy
certain demands, proof of which is to be
visualized by a so-called CE-sign.
Unlegalized apparatus are not allowed to
be used after July 1st, 1995.
Maskerlichamen en filters

Op grond van de Arbowet is een werkgever verplicht persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking te stellen
en is een werknemer verplicht deze,

indien voorgeschreven, te gebruiken.
Voor het gebruik van adembescherming
is op grond van europese regelgeving

aangegeven dat het maskerlichaam en
de filterpatroon of -bus goedgekeurd
moeten zijn. Ook van de buitenlucht
onafhankelijke apparatuur moet
goedgekeurd zijn.

bescherming biedt, die in de gebruiksaanwijzing wordt aangegeven. Uiteraard,
uitsluitend en voor zover aan de voorwaarden, die in de gebruiksaanwijzing
zijn vermeld, wordt voldaan. Dit houdt in

dat op een maskerlichaam niet een
willekeurige filterbus kan worden
geplaatst, als men niet zeker weet dat de

combinatie van die twee is gekeurd.
Juiste informatie van fabrikant of
leverancier moet hierover uitsluitsel
geven. Als de combinatie niet is gekeurd,
dan mag deze combinatie niet worden
gebruikt, ook al past een filterbus op het
maskerlichaam dat u in bezit heeft.
Maskerlichamen en filterbussen, die aan
de eisen van de Europese normen
voldoen, zijn te herkennen aan het CEteken tezamen met de laatste twee
cijfers van het jaar, waarin zij voor het
eerst als gekeurd produkt op de markt
zijn gebracht onder toevoeging van het
unieke 4-cijferige nummer van het
keuringsinstituut.
Als de maskerlichamen na 1 januari 1993
op de markt zijn gebracht, moeten zij zijn
voorzien van het CE-teken (dat is dus

halfmasker

Een goedgekeurde combinatie van
masker en filterbus geeft de gebruiker
het vertrouwen dat het beschermingsmiddel ook daadwerkelijk die
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een verplichting). Filterbussen en
filterpatronen voor organische dampen
en oplosmiddelen moeten voorzien zijn
van een bruine band. Ook de tekst op het
filter is voorgeschreven. Omdat in het
werk van de dierplaagbestrijder het
gebruik van een combinatiefilter is
vereist, zal op het filter met de bruine
band een AP-code zijn aangegeven. De
A-code geeft de kwaliteit van het
koolstoffilter aan, de P-code de kwaliteit
(de dichtheid) van het stoffilter. Voor
combinatiefilters voor ons dagelijks werk
dient minimaal de code A1P2 te worden
gebruikt. Op de filterbus moet bovendien
de uiterste gebruiksdatum zijn vermeld.
Bij een aantal toepassers van bestrij-

dingsmiddelen zijn halfmaskers van
Amerikaanse makelij in gebruik, waarop
twee kleine, platte filters zijn geplaatst.

_E

Deze filters zijn niet voorzien van een
bruine band, niet voorzien van een code
en niet voorzien van de uiterste

verbruiksdatum.
Zij hebben een zwarte band en geven de
produktiedatum aan.

Deze maskers en filters zijn niet voorzien
van de Europese CE-code en mochten

gekeurd, geldt een overgangsregeling die
loopt tot 1 juli 1995.
Na deze datum mogen zij dus niet meer
worden gebruikt.
Bent u in het bezit van deze persoonlijke
beschermingsmiddelen, dan dient u zo
spoedig mogelijk volgens Europese

dus na 1 januari 1993 niet meer worden

normen gekeurde apparatuur aan te

verkocht.
Voor het toegestane gebruik van deze

schaffen. Uw leverancier kan u adviseren
over uw nieuwe aankoop.

maskers metfilters, een combinatie die

niet volgens de Europese normen is

A.D. Bode.

