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Légzésvédelem gázok, gőzök, aeroszolok 
és szilárd részecskék – porok – ellen  
GYÁRTÓI ISMERTETŐ 
 

EN 136:1998 2 osztály 
 

EN 136:1998 szerinti megfelelőség EN 136:1998 
BLS 3150 

Teljes alászívás ≤ 0,05% 

Légzési ellenállás 
(mbar) 

Belégzés 

30 l/min ≤ 0,5 

95 l/min ≤ 1,5 

25x2 l/min ≤ 2,5 

Kilégzés 25x2 l/min ≤ 3,0 

CO2 tartalom (%) ≤ 1% 

 

 
 
 
Legfontosabb jellemzők 

 
- Az álarctest anyaga nem allergén természetes gumi 
- A szűrőcsatlakozás az EN 148-1 szabvány szerinti 

zsinórmenet 
- Ráccsal védett belégzőszelep-membrán.  
- Polikarbonát látómező  
- EDPM gumiból készült, öt szalagból álló fejpántozat 
gyorscsatokkal.   
Ezt az álarcot a BLS 400 sorozatba tartozó, és más 
szabványos zsinórmenetes gázálarc szűrőbetétekkel lehet 
használni. A szűrőket közvetlenül az álarcba lehet becsavarni. 

 
Anyagok 

 
A 3150 típusú teljesálarc az alábbi anyagokból készül: 
• álarctest: természetes gumi  
• látómező: polikarbonát  
• szűrő csatlakozása: ABS műanyag 
Súlya: 506 g  

 
400-as szűrősorozat 

 
A 3150 típusú teljesálarcot a BLS 400 sorozatú gáz, 
részecske és kombinált szűrőbetétekkel, és más 
szabványos zsinórmenetű menetű szűrőkkel lehet 
használni 
A szűrőket közvetlenül az álarc középső részén kialakított 
menetbe lehet becsavarni. 

 
Korrekt használat 

 
Részecskeszűrőkkel használt teljesálarcokra vonatkozó 
expozíciós határértékek: 
Teljesálarc + P1 szűrő = 4 x ÁK (8 órás átlagkoncentráció) 
Teljesálarc + P2 szűrő = 15 x ÁK  
Teljesálarc + P3 szűrő = 400 x ÁK 

 
Expozíciós határértékek teljesálarc gázszűrővel:  
Teljesálarc +1-es osztályú szűrő = 400 x ÁK (vagy 1000 ppm) 
Teljesálarc +1-es osztályú szűrő = 400 x ÁK (vagy 5000 ppm) 
Teljesálarc +1-es osztályú szűrő = 400 x ÁK (vagy 10000 ppm)

Megfelelőségi nyilatkozat 
 
BLS 3150 teljesálarcok megfelelnek az EN 136:1998 szabványban 
megfogalmazott követelményeknek, és a 89/686/EGK Irányelv szerint 
CE jelöléssel le vannak ellátva, és az Italcert Srl (Regisztrációs száma 
0426) mint III. kategóriába sorolt védőeszközt, minősítette (10. pont), és 
ez a szerv felel a végtermékek ellenőrzéséért (11. pont)   
A termékeket egy ISO 9001:2008 szerint tanúsított vállalat gyártja. 
 

Minősítő vizsgálat 
A BLS 3150 teljesálarc megfelel az EN 136:1998 szabvány szerint 2-es 
osztályba sorolt álarcokra vonatkozó követelményeknek  

Teljes alászívás: a teljesálarc jól illeszkedjen az archoz. A teljes 
alászívási teszt során 10 személy végez hordési próbát, úgy, hogy 
közben az álarc alkalmazási környezetét szimulálják. A teszt során 
mérik a teszt aeroszol (nátrium klorid) koncentrációját az álarcon belül, 
azért, hogy a megállapítsák mennyi aeroszol szivárgott be az álarc alá 
az arc zárófelületén, és a kilégző szelepen keresztül. A teljes alászívási 
tényező nem lehet nagyobb mint 0,05%. 
Légzési ellenállás: az álarc által előidézett légzési ellenállásnem lehet 
nagyobb mit a következő értékek: a műtüdővel (25 légzés/perc és 2 
liter/légzés) vagy 160 l/min folyamatos felhasználással nem lehet 
nagyobb, mint 2,5 mbar a belégzéskor és max. 3,0 mbar a kilégzéskor.  
Folyamatos 30 l/mim levegőfogyasztás mellett a légzési ellenállás nem 
haladhatja meg a 0,5 mbar, és 95 l/min esetén az 1,5 mbar értékét 

Széndioxid: a belélegzett levegő széndioxid tartalma (holt tér) nem 
lehet magasabb, mint 1,0 térf.%. 

Látómező: a teljesálarcok ablakán keresztül egy szemmel látható tér nem 
lehet kisebb mint az álarc nélkül látott tér 70 %-a, és két szemmel mint a 
binokuláris látómező 80 %-a. 
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