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INSTRUKCJA do maski ST85 
 

 

 
Jednostka notyfikowana odpowiedzialna za badanie typu UE i kontrolę zgodnie z modułem D rozporządzenia 

(UE) 2016/425: Italcert S.r.l.- V.le Sarca 336, 20126 Milano – Italia 

 
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI 
 
OSTRZEŻENIE 
Tylko ścisłe przestrzeganie specyfikacji zawartych w tej broszurze może zagwarantować doskonałe działanie i bezpieczne użytkowanie 
półmaski. Spasciani S.p.A nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które mogą wystąpić w wyniku nieprawidłowego lub niewłaściwego 
użytkowania półmaski lub z powodu konserwacji lub napraw nie przeprowadzonych przez Spasciani S.p.A. lub jej upoważnionych 
przedstawicieli. 
Aparaty oddechowe należą do kategorii ŚOI III kategorii, jak określono w załączniku I do rozporządzenia UE 2016/425 i jako takie muszą 
być używane przez przeszkolony personel pod nadzorem osób odpowiedzialnych, które są świadome ograniczeń stosowania sprzętu i 
przepisów obowiązujących w dane państwo. 
 
OPIS 
Półmaska ST85 składa się z: 
- półmaski wykonanej z naturalnego kauczuku, anatomicznie ukształtowanego, w komplecie z regulowanym zaciskiem nosowym; 
- czteropunktowej taśmy nagłowia wykonanej z polietylenowym podparciem karku i szybko regulującymi się klamrami; 
- dwóch zaworów wydechowych z gumową membraną zabezpieczoną zatrzaskową pokrywą komory wstępnej; 
- standardowego złącza EN 148-1 do użytku z przykręcanymi filtrami o wadze poniżej 300 gr. 
 
SPOSÓB UŻYCIA 

Ograniczenia użytkowania: Półmaska chroni przed gazami i/lub cząstkami stałymi (pyłami, oparami, mgiełkami) w zależności 
od zastosowanych elementów oczyszczających. 
Należy pamiętać, że półmaski są przeznaczone do użytku tylko w atmosferach zanieczyszczonych niskimi stężeniami 
zanieczyszczeń i że w każdym przypadku stosowanie urządzeń filtrujących musi być dostosowane do środowiska pracy, a 
stężenie tlenu musi wynosić co najmniej 17% . W celu zapoznania się z wartościami granicznymi stężenia należy zapoznać 
się z instrukcjami zawartymi w elementach oczyszczających. 
Przypomina się również, że osoby z  zarostem nie mogą bezpiecznie nosić żadnej półmaski, gdyż nie pozwala on na idealne 
jej doszczelnienie. Półmaski są kompatybilne z okularami ochronnymi oraz goglami. 
Zakładanie maski: Półmaskę należy założyć zgodnie z rysunkami, uważając, aby nie załamać opaski i nie dopuścić do 
nadmiernego naprężenia. Układającą pałąk na potylicy tak, jak pokazano, można uzyskać najlepsze przyleganie do twarzy 
czaszy półmaski. Jeśli opaska jest za długa lub za krótka, dopasuj jej długość za pomocą przesuwanych sprzączek. 
Uchwyt filtra: Sprawdź, czy uszczelka zamontowana w gwintowanym łączniku jest na swoim miejscu. Wskazana jest 
wymiana uszczelki co najmniej raz na dwa lata. Filtr musi być całkowicie przykręcony do złącza, aby zapewnić szczelność. 
Okresowo sprawdzaj uszczelkę i w razie potrzeby wymień ją. 
 
KONSERWACJA 
Demontaż 
Półmaska jest w pełni rozbieralna, ponieważ wszystkie jej elementy są wpięte w gumową część. Aby zdemontować, rozerwij 
je tak, aby zniwelować elastyczność gumy. Pokrywę zaworu można zdjąć, lekko naciskając specjalną pętlę. Membrana 
zaworu utrzymywana jest przez specjalny gumowy trzpień przechodzący przez gniazdo zaworu i można ją łatwo wyjąć. 
Czyszczenie i dezynfekcja 
Po użyciu półmaskę należy dokładnie wyczyścić, aby usunąć pot i wilgoć pozostającą wewnątrz. Wszystkie elementy należy 



dokładnie umyć w letniej wodzie z neutralnym detergentem i wypłukać pod bieżącą wodą. Nie używaj rozpuszczalników do 
jej czyszczenia. Można użyć chusteczek czyszczących Spascciani (kod 160090000). 
Aby zdezynfekować półmaskę (dezynfekcja może nie być konieczna, jeśli maska jest zawsze używana przez tego samego 
operatora), należy użyć wodnego roztworu dezynfekującego chlorheksydyną (0,5%) lub chlorkiem elektrolitu (0,1%). Po 
dezynfekcji wszystkie części należy ponownie przepłukać pod bieżącą wodą. 
Konserwacja 
Po każdym myciu, a w każdym razie co sześć miesięcy, nawet jeśli półmaska nie była używana, wskazane jest sprawdzenie  
skuteczności działania. 
Dokładnie sprawdź, czy membrana zaworu nie przykleiła się do gniazda, czy uszczelka uchwytu filtra jest obecna i jest w 
dobrym stanie, a także sprawdź stan gumowej częsci twarzowej półmaski i uprzęży. 
Jeśli potrzebne są części zamienne, używaj tylko oryginalnych części zamiennych Spasciani. Przypomina się, że czynności 
konserwacyjne powinny być wykonywane wyłącznie przez specjalnie przeszkolone osoby. 
 
PRZECHOWYWANIE I OKRES TRWAŁOŚCI 
Maski można przechowywać przez długi czas w oryginalnych opakowaniach (worek polietylenowy i pudełko) do daty 
ważności podanej na pudełku (10 lat), ponieważ użyte materiały mają bardzo dobre właściwości przeciwstarzeniowe. Zaleca 
się przechowywanie nowych i zapakowanych półmasek w wentylowanych magazynach, w warunkach wilgotności i 
temperatury określonych na opakowaniu. Ekstremalne temperatury mogą wpłynąć na konserwację półmasek. 
Gotowe do użytku półmaski należy przechowywać w specjalnych szafkach z dala od kurzu i możliwych oparów korozyjnych. 
Unikaj również bezpośredniego nasłonecznienia i bliskości źródeł ciepła. 
 
KOMPONENTY / CZĘŚCI ZAMIENNE / AKCESORIA 
Poniższa tabela zawiera odniesienia, definicje i kody zamówień. W celu uzyskania informacji na temat wszystkich 
dostępnych części zamiennych prosimy o kontakt z biurem sprzedaży. 

Nazwa P/N 

Zestaw taśm nagłowia 108040000 

Zawór wydechowy 930220000 

Membrany  624020000 

 
OZNACZENIA 
Wszystkie główne komponenty mają kod identyfikacyjny. Na membranach wydechowych i wdechowych oraz na głównej 
części maski znajduje się również rok produkcji. Membrana jest oznaczona w następujący sposób: podany rok oznacza rok 
produkcji początkowej, a kolejne punkty oznaczają lata następne. Dwie cyfry na masce wskazują rok początkowej produkcji, 
a kropki w dwóch zewnętrznych okręgach wskazują semestr produkcji. 
Oznakowanie CE znajduje się na plastikowej części opaski na głowę i następuje po nim numer 0426, który identyfikuje 
jednostkę notyfikowaną Italcert S.r.l. odpowiedzialny za badanie typu UE i kontrolę produkcji zgodnie z modułem D 
rozporządzenia (UE) 2016/425. Pod znakiem CE znajduje się odniesienie do normy EN 140: 98 dotyczącej zatwierdzania 
produktów. 
Deklaracja zgodności UE jest dostępna na stronie internetowej www.spasciani.com w sekcji Pobieranie dla wskazanego 
produktu 
 
OBJAŚNIENIE SYMBOLI NA OPAKOWANIU  

 

Przechowywać w temperaturach wskazanych na piktogramie 

 

Nie przekraczać wartości procentowej wilgotności względnej (RH) 

wskazanej podczas przechowywania. 

 

 

Przeczytaj uważnie informację w instrukcji 
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