
 

 

 

 

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV   

 
Ferney Group BV Datum: 01-04-2019 

Ampèrestraat 15 TSFK   03/1515531 t/m 1515545 

1704 SM Heerhugowaard Rev     : C 

Nederland Blad    : 1/5 

 

Productnaam: Kelfort® stofmasker 
 

Opgesteld door:    EG Bekrachtigd door:    LB 

  
 

Ferney 

artikel-

nummer 

Type Model  Inwen-

dig 

neus-

kussen 

Verstel-

bare  

  neus-

brug 

Uit-

adem-

ventiel 

Verstel-

bare 

elastieken 

houder 

Gezicht-

sealer 

van 

schuim 

Type 

1515531 1710C voorgevormd ja ja nee nee nee FFP1 NR D  

1515532 1812C voorgevormd ja ja ja nee nee FFP1 NR D V 

1515533 1810C voorgevormd ja ja nee nee nee FFP2 NR D 

1515534 1822C voorgevormd ja ja ja nee nee FFP2 NR D V 

1515535 1835C voorgevormd ja ja ja ja ja FFP3 NR D V 

1515541 2310V vouwbaar ja ja nee ja nee FFP1 NR D 

1515542 2312V vouwbaar ja ja ja ja nee FFP1 NR D V 

1515543 2320V vouwbaar ja ja nee ja nee FFP2 NR D 

1515544 2322V vouwbaar ja ja ja ja nee FFP2 NR D V 

1515545 2332V vouwbaar ja ja ja ja nee FFP3 NR D V   

 

FFP1: Beschermt tegen vaste en vloeibare aerosolen in concentraties tot 4,5 x MAC-waarde. 

 Bijvoorbeeld: hout, ijzer, textiel, glas en olie. 

 

FFP2: Beschermt tegen vaste en vloeibare aerosolen in concentraties tot 12 x MAC-waarde. 

 Bijvoorbeeld: silicium, ijzer- en zinkdampen en olie. 

 

FFP3: Beschermt tegen vaste en vloeibare aerosolen in concentraties tot 50 x MAC-waarde.  

 Bijvoorbeeld: asbestvezels, cadmium, arsenicum, lood, nikkel, chroom en olie. 

 

NR: non-reusable, geschikt voor eenmalig gebruik 

D   : dolomiettest ondergaan; voor meer shifts binnen één dag bruikbaar. 

V   : met uitademventiel. 
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Leveringsvorm: 
EAN-codes: 1515531 => 8714678010965 (stuks) 

 1515531 => 8714678094262 (doos à 20 stuks). 

 1515532 => 8714678010972 (stuks). 

 1515532 => 8714678094279 (doos à 12 stuks). 

 1515533 => 8714678010989 (stuks). 

 1515533 => 8714678094286 (doos à 20 stuks). 

 1515534 => 8714678010996 (stuks). 

 1515534 => 8714678094293 (doos à 12 stuks). 

 1515535 => 8714678011009 (stuks). 

 1515535 => 8714678094309 (doos à 5 stuks). 

 1515541 => 8714678011016 (stuks). 

 1515541 => 8714678094316 (doos à 20 stuks). 

 1515542 => 8714678011023 (stuks). 

 1515542 => 8714678094323 (doos à 12 stuks). 

 1515543 => 8714678011030 (stuks). 

 1515543 => 8714678094330 (doos à 20 stuks). 

 1515544 => 8714678011047 (stuks). 

 1515544 => 8714678094347 (doos à 12 stuks). 

 1515545 => 8714678011054 (stuks). 

 1515545 => 8714678094354 (doos à 12 stuks). 

Afmetingen doosje: (l x b x h): 13 cm x 13 cm x 22 cm. 

Inhoud overdoos: 20 doosjes. 

Afmetingen overdoos: (l x b x h): 66 cm x 28 cm x 46 cm. 

Afmetingen pallet: (l x b x h): 120 cm x 80 cm x 15 cm. 

Aantal dozen op pallet: 8 

 

Opslag: Bewaar niet-gebruikte maskers in hun gesloten verpakking in een 

droge, niet-vervuilde ruimte tussen -20 °C en +40 °C bij een 

relatieve vochtigheid van 75%.  Tijdens het vervoer dienen de 

maskers in de originele verpakking te worden bewaard, uit de buurt 

van mechanische en chemische gevaren. 
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Voor gebruik: Neem het masker en controleer het op beschadigingen vóór het 

betreden van de ruimte waar zich de schadelijke stof bevindt. 

Draag het masker gedurende de hele periode waarin men bloot staat 

aan de schadelijke stof(fen). Gebruik het masker in goede 

gezondheid en overeenkomstig de veiligheidsvoorschriften. Verlaat 

de ruimte indien duizeligheid of irritatie zich voordoet of indien u 

onwel wordt.  

 

Gebruiksaanwijzing: Controleer het masker op beschadigingen. Neem het masker in een 

hand en druk het licht tegen het gezicht. Pak met de andere hand 

het onderste elastiek en trek dit over het hoofd tot onder het oor. 

Plaats het bovenste elastiek boven het oor. Druk de neusbeugel 

tegen de neus, zodat het masker goed aansluit. Test of het masker 

goed zit, door beide handen op het masker te plaatsen en krachtig 

uit de ademen. Indien lucht ontsnapt, dient u de neusbeugel sterker 

aan te drukken of kunt u het masker verschuiven door de elastiekjes 

aan te passen. 

 

Let op: Bij maskers met niet-verstelbare bandjes: indien u merkt dat de 

hoofdbandjes te los zitten, kunt u de spanning vergroten door een 

knoop te leggen in het bandje. 

 

Onderhoud: Geen onderhoud nodig. 

 

Vervanging: Alleen voor éénmalig gebruik; maximale gebruiksduur: 8 uur. 

 Vervang het masker binnen 8 uur indien: 

 - het masker wordt afgenomen terwijl men zich in een ruimte met 

schadelijke stoffen bevindt 

 - extreme vervuiling van het masker ademhalingsproblemen of 

ongemak veroorzaakt 

 - het masker beschadigd is 

 - (voor maskers die beschermen tegen dampen) de geur van 

aanwezige dampen merkbaar wordt. 
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Beperkingen: Gebruik dit masker niet in een ruimte waar: 

 - de zuurstofconcentratie lager is dan 17% (UK: 19%) 

 - schadelijke stoffen of hun concentraties niet bekend zijn of een 

bedreiging voor de gezondheid zijn 

 - bepaalde concentraties het niveau overschrijden dat is 

vastgesteld door gezondheids- en veiligheidsvoorschriften of het 

niveau overschrijden van de beschermingsfactor NPF (Nominal 

Protection Factor: 4,5 voor FFP1 NR, 12,5 voor FFP2 NR en 50 

voor FFP3 NR) 

 - gassen en/of dampen zich bevinden, behalve bij maskers 

bedoeld om te beschermen tegen dampen, in het geval dat 

dampconcentraties niet de NPF overschrijden.  

 

Let op: Maskers die beschermen tegen organische dampen mogen niet 

worden gebruikt als bescherming tegen bijtende dampen. 

 

Let op: Gebruik dit masker niet bij brandbestrijding. Dit masker is geen 

zuurstofmasker. Gebruik dit masker niet in zuurstofarme ruimtes 

(bijv. tanks of andere slecht geventileerde ruimtes, zie 

‘beperkingen’). Gebruik dit masker niet in een explosieve 

omgeving. Alleen te gebruiken door getraind en gediplomeerd 

personeel. Het is onwaarschijnlijk dat gezichtshaar (bijv. baard) bij 

de rand van het masker de werking negatief beïnvloedt. 
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Technische gegevens: 

Temperatuursbesten- 

digheid: -20 °C tot +40 °C. 

Keuringsnorm: CE-gekeurd conform norm EN 149:2001+A1:2009 (2016/425/EU). 

Notified body: De aangemelde instantie BSI, United Kingdom, 

www.bsigroup.com (Notified Body 0086) heeft een controletest 

uitgevoerd en het volgende certificaat verstrekt: CE 706990 (20-03-

2019) dat geldig is tot 20 maart 2024. 

Zie ook: Conformiteitsverklaring, zie QR-code. 
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