
 
Przykłady zastosowania    Typ zagrożenia 
Uwaga: Zapis kursywą oznacza, że wystarczy stosowanie filtrów klasy P1 

 

PÓŁMASKI DONALD FFP2 NR D 
EN 149:2001/A1:2009 

 
PRZEZNACZENIE  
Półmaski filtrujące klasy FFP2 NR D przeznaczone są do ochrony 

układu oddechowego przed aerozolami z cząstek stałych i 

ciekłych, o ile stężenie fazy rozproszonej aerozolu nie przekracza 

wartości 12 x NDS (Najwyższe Dopuszczalne Stężenie). 

Półmaski są produkowane jako bezzaworowe (DONALD FFP2 NR 
D) oraz z jednym zaworem (DONALD V FFP2 NR D).  
OGRANICZENIA W STOSOWANIU  
1. Zabrania się użytkowania półmasek w atmosferze o zawartości 

tlenu poniżej 17% obj. oraz w przestrzeniach zamkniętych o 
niewielkiej kubaturze; 

2. Nie stosować półmasek jeśli rodzaj, stężenie i właściwości 
substancji szkodliwych nie są znane; 

3. Półmaski filtrujące nie chronią przed parami i gazami; 
4. Nie stosować, jeżeli półmaska jest uszkodzona lub też minął 

termin przydatności do użycia (data ważności).  
UŻYTKOWANIE PÓŁMASEK  
Aby nałożyć półmaskę należy, rozłożyć czaszę i trzymając ją jedną 

dłonią, drugą dłonią wyciągnąć dolną część gumki od strony 

podbródka, przełożyć gumkę przez głowę na kark i przyłożyć 

półmaskę do twarzy tak aby zakrywała nos. Wyciągnąć górną 

część gumki i umieścić z tyłu głowy. Docisnąć półmaskę do nosa 

poprzez odpowiednie ukształtowanie zacisku nosowego. 

Dopasować półmaskę do twarzy poprzez odpowiednie 

dociągnięcie gumki regulując jej długość. W celu sprawdzenia 

prawidłowego dopasowania półmaski do twarzy, należy obie dłonie 

przyłożyć do powierzchni półmaski i mocno wydmuchnąć 

powietrze. Jeżeli powietrze ucieka przy zacisku nosowym należy 

go ponownie docisnąć i ewentualnie poprawić długość i położenie 

gumki nagłowia. Czas użytkowania półmaski zależy od stężenia i 

wielkości cząstek w powietrzu. Przy wzroście oporów w stopniu 

utrudniającym oddychanie, półmaskę należy natychmiast 

wymienić. Jako zasadę należy przyjąć że czas użytkowania 

półmaski nie może przekroczyć jednej zmiany roboczej (8 godzin). 

 

Szlifowanie miękkiego drewna 
 

Praca z pyłami cementu, gipsu, wapnia, kredy, 
celulozy 

 
Obróbka mechaniczna stali: cięcie, 
skrawanie, szlifowanie 
 
Wydobycie i przeróbka węgla kamiennego (przy 
zawartości wolnej krzemionki poniżej 10%, 
brunatnego, granitu, marmuru, piaskowca, 
dolomitu 

 
Wydobycie i przeróbka węgla kamiennego 
przy zawartości wolnej krzemionki powyżej 
10% 

 
Wydobycie i przeróbka rud metali (oprócz 
cynku i ołowiu) 
 
Odlewanie żeliwa i obróbka odlewów 
 
Mechaniczna obróbka aluminium i jego stopów 
 
Szlifowanie drewna wodą zawierającą miedź 
 
Mechaniczne usuwanie rdzy i farb 
 
Malowanie proszkowe farbami 
zawierającymi chromian ołowiu 

 
Przemysł chemiczny i farmaceutyczny-praca z 
surowcami i produktami sypkimi 
 
Rolnictwo – prace z nawozami sztucznymi, 
ziarnem: (przygotowanie, przesypywanie, 
rozsiewanie). 
 
Przemysł spożywczy- prace z surowcami i 
produktami sypkimi 

Drobne cząstki i pyły  
 
Pyły i drobne cząstki 
 
 
Pyły metaliczne, cząstki 

 
 
Pyły, drobne cząstki 
 
 
 
 
Pyły, drobne cząstki 

 
 
 
Pyły, drobne cząstki 

 
 
Pyły, drobne cząstki 
 
Pyły, drobne cząstki, 
 
Pyły, drobne cząstki, mgły 
 
Cząstki, drobne cząstki 
 
Pyły, drobne cząstki 
 
 
Pyły 

 
 
Drobne cząstki, pyły 
 
 
 
Drobne cząstki, pyły

OZNACZENIA 
DONALD FFP2 NR D – półmaska bez zaworu; 
DONALD V FFP2 NR D – Półmaska z jednym zaworem 
FFP2 – klasa półmaski wg EN 149:2001/A1:2009  
NR – półmaska jednorazowego użytku (1 zmiana robocza) 
D – półmaska spełnia wymagania normy na zatkanie 
VENTUM Sp. z o.o. - nazwa firmy produkującej półmaski 

 

 
   
 
 
Ilość:    ……….. 
 
 
Data produkcji:  miesiąc/rok 

 

 

wilgotność 
 względna 

 temperatura 
 otoczenia 

Warunki przechowywania 

stosować 

zgodnie z instrukcją 

Centralny instytut Ochrony Pracy 
-Państwowy Instytut Badawczy 
00-710 Warszawa,  
ul.  Czerniakowska  16 

 

 
 

PRZECHOWYWANIE 
Półmaski należy przechowywać w opakowaniu fabrycznym (torebka 
foliowa, karton) w pomieszczeniach zapewniających warunki 
wskazane na piktogramie. 
GWARANCJA 
Półmaski przechowywane zgodnie z zaleceniami zachowują swoje 
własności użytkowe (ochronne) przez 60 miesięcy od daty produkcji. 
 

Producent: VENTUM Sp. z o.o. 
ul. Lipowa 23, 05-555 Kopana 

 www.ventum.com.pl; kontakt@ventum.com.pl; 
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