
Gassen/Dampen

VERONT-
FILTER INDUSTRIEREINIGING

6051/6055 Organische - Overal waar traditionele verven
(EN141 dampen worden gebruikt (afhankelijk van de
A1/A2) gebruiksomstandigheden)

- Voertuigenfabricage
- Fabricage en onderhoud van vliegtuigen
- Scheepsbouw
- Inkt- en kleurstoffenproductie

en gebruik
- Kleefstoffenproductie en gebruik
- Verf- en vernisproductie
- Harsproductie en gebruik

6054 Ammoniak - Fabricage en onderhoud
(EN141 van koelapparaten,
K1) agrochemicaliën

6057 Organische en Als 6051 maar ook:
(EN141 anorganische - Elektrolyseprocessen
ABE1) dampen en - Reiniging met zuren

zure gassen - Behandeling van metalen met zuren
- Metaal etsen

6059 Organische en Als 6057 en 6054
(EN141 anorganische
ABEK1) dampen, zure

gassen en
ammoniak

6075 Organische Als 6051 maar ook:
(EN141 dampen - Ziekenhuizen en laboratoria
A1) + For- en 
maldehyde formaldehyde

6098 Organische - Chemische industrie
(EN371 dampen
AXP3SL) (kookpunt

< 65°C)
en deeltjes

6099 Organische en Als 6059 maar ook deeltjes
(EN141 anorganische toepassingen
ABEK2 dampen, zure
P3SL) gassen, 

ammoniak
en deeltjes

Belangrijkste eigenschappen

Het 7000 Serie volgelaatsmasker wordt gebruikt met twee
lichtgewicht filters aan weerszijde van het gezicht, die met
één simpele handbeweging door  middel van een bajonet-
sluiting op het gelaatsstuk worden geplaatst. Dit biedt
economische en flexibele keuzemogelijkheden. Het masker
kan ook worden gebruikt met het 3M S-200
luchttoevoersysteem voor nog meer gemak en flexibiliteit.

• Lichtgewicht
• Flexibel systeem (uitvoerbaar met gas/damp en/of deel-

tjesfilters en met luchttoevoer)
• Zacht, plooibaar, niet-allergeen materiaal van het gelaats-

stuk
• Makkelijk in het gebruik
• Twee filters voor een verminderde ademweerstand en

verbeterde gewichtsverdeling, resulterend in meer comfort
• Groot kras- en schokbestendig polycarbonaat venster
• Dubbele afdichtingsrand voor betere pasvorm
• Spreekdiafragma verbetert de communicatie
• Hoofdbandenstel met zes banden voor makkelijk instellen

en een betrouwbare pasvorm
• Zacht neusstukvoering voor meer comfort
• Brilmontuur beschikbaar

Toepassingen

Het 7907S volgelaatsmasker kan in verschillende uitvoerin-
gen  worden gebruikt:

• Met gas- en dampfilters: De 6000 serie gas/damp filters
passen direct op het 7907S volgelaatsmasker.

• Met deeltjesfilters: De 2000 serie deeltjesfilters passen
direct op het 7907S volgelaatsmasker. De 5911 / 5925 /
5935 deeltjesfilters kunnen alleen worden gebruikt met
filterhouder 603 en  filterkap 501.

• Met een combinatie van gas/damp en deeltjesfilters:
De 2000 serie deeltjesfilters kunnen worden gebruikt met
de 6000 serie gas/damp filters (niet 6098 of 6099) met het
502 filteraansluitstuk.  De 5911 / 5925 / 5935 deeltjesfil-
ters kunnen worden gebruikt met 6000 serie gas/damp
filters met filterkap 501.

• Met luchttoevoer: door gebruik te maken van het 3M 
S-200 systeem (Voor informatie over het luchttoevoer-
systeem en toepassingen, zie informatieblad 3M S-200).

In volgende tabel staan de filters en typische industriële
toepassingen.

7907S
Volgelaatsmasker

Informatieblad



Deeltjes

VERONT-
FILTER INDUSTRIEREINIGING

5911 P1 Deeltjes - Farmaceutische /
5925 P2 (fijnstof poedervormige chemicaliën
5935 P3 en nevel) - Bouw / steengroeven
2125 P2 - Keramiek / vuurvaste materialen
2135 P3 - Gieterijen
(EN143) - Landbouw

- Houtbewerking
- Voedingsindustrie

2128 P2 Deeltjes en - Lassen
(EN143) hinderlijke - Papierindustrie

concentraties - Brouwerijen
van orga- - Chemische verwerking
nische - Typische smog
dampen en - Inkten en kleurstoffen
zure gassen

2136 P3 Deeltjes - Papierindustrie
(EN143) en hinderlijke - Chemische verwerking

concentraties 
van zure 
zure gassen

2137 P3 Deeltjes en - Lassen
(EN143) hinderlijke - Brouwerijen

concentraties - Chemische verwerking
van orga- - Inkten en kleurstoffen
nische 
dampen

Goedkeuringen

De 3M 7907/6000/5000/2000 series voldoen aan de basis-
veiligheidsvereisten onder Artikel 10 en 11 B van de EG
Richtlijn 89/686, en hebben dus het CE merk.

Goedkeuringsinstanties:
• 7907S Volgelaatsmasker: DMT (0158)
• Instantie betrokken bij de productiecontrole: DQS (0297)

Materialen

• Gelaatsstuk - Siliconerubber
• Binnenmasker - Zacht siliconerubber
• Hoofdharnas - Siliconerubber
• Inademventiel - Natuurrubber
• Uitademventiel - Siliconerubber
• Afdichtingsring - Siliconerubber
• Filterhuis (7000 serie) - Polystyreen
• Filterelement (7000 serie) - Actieve/behandelde koolstof
• Filtermateriaal (5911 / - Polypropyleen

5925 / 5935 en 2000 serie)
• Venster - Polycarbonaat

Gewicht: 845 gram 
(maximaal met filters)

Normen

Deze producten zijn getest volgens de relevante Europese
Normen (EN136 (klasse 2), EN141, EN143, EN371) en
voldoen aan de volgende vereisten:
• Gelaatsstuk EN136 (7907S)
• Filterwerking EN143 (5911, 5925, 5935, 2000 serie)

EN141 (6051, 6054, 6055, 6057, 6059, 6075, 6099)
EN371 (6098)

• Ontvlambaarheid EN136 (7907S)
• Ademweerstand

EN141 (6051, 6054, 6055, 6057, 6059, 6075, 6099)
EN371 (6098)
EN143 (5911, 5925, 5935, 2000 serie)

Correct gebruik

Het 7907S volgelaatsmasker kan in combinatie met 6000
Serie gas/damp filters  worden gebruikt in concentraties van
gassen of dampen tot 200 maal de MAC/Belgische grens-
waarde of 1000 ppm (5000 ppm voor 6055 en 6099). De
laagste waarde geldt. Gas/damp filters mogen niet gebruikt
worden om de drager te beschermen tegen een gas of damp
met slechte waarschuwingseigenschappen (geur of smaak).
• Het 7907S volgelaatsmasker kan in combinatie met de

5911 filters worden gebruikt in concentraties van vaste en
op water gebaseerde aerosols tot 4 maal de
MAC/Belgische grenswaarde.

• Het 7907S volgelaatsmasker kan in combinatie met 5925,
2125, of 2128 filters worden gebruikt in concentraties van
deeltjes tot 10 maal de MAC/Belgische grenswaarde.

• Het 7907S volgelaatsmasker kan in combinatie met de
5935, 2135, 2136, of 2137 filters worden gebruikt in
concentraties van deeltjes tot 200 maal de MAC/Belgische
grenswaarde.

• Het 7907S volgelaatsmasker kan in combinatie met de
2128 en 2137 filters worden gebruikt als bescherming
tegen ozon tot 10 maal de MAC/Belgische grenswaarde
en tegen hinderlijke geuren onder de MAC/Belgische
grenswaarde.

• Het 7907S volgelaatsmasker kan in combinatie met de
2128 en 2136 filters worden gebruikt tegen zure gassen
onder de MAC/Belgische grenswaarde.

• Het 7907S volgelaatsmasker kan in combinatie met de
6075 filters worden gebruikt tegen organische dampen
zoals hierboven omschreven en tegen formaldehyde
dampen tot 10 maal de MAC/Belgische grenswaarde.

• Voor gebruiksbeperkingen van het 7907S volgelaats-
masker met het 6098 filter, gelieve contact op te nemen
met 3M.

Reiniging en opslag

Na gebruik kan het gelaatsstuk met het 3M 105 verfrissings-
doekje worden gereinigd.
• Demonteer het masker door de filters en het neusstuk te

verwijderen.
• Verwijder eventueel ook de centrale adapter, het venster

en de afdichtingsrand.
• Reinig het gelaatsstuk (zonder filters) door het onder te

dompelen in een warme reinigingsoplossing en schrob het
schoon met een zachte borstel. De onderdelen mogen ook
in de wasmachine gereinigd worden.
Opmerking: de watertemperatuur mag niet hoger zijn dan
50° C. Gebruik geen reinigingsmiddelen die lanoline of
andere oliën bevatten.



• Desinfecteer het masker door onderdompeling in een
desinfecteerbad van quaternair ammonium of natrium-
hypochloride (500 ppm chloor).

• Spoel het in vers warm water en laat het aan de lucht
drogen in een niet verontreinigde ruimte. De temperatuur
dient niet hoger te zijn dan 50°C. 

• De onderdelen van het masker, vooral het uitademventiel
en -zitting, moeten voor elk gebruik geinspecteerd worden,
en beschadigde of versleten onderdelen dienen te worden
vervangen.

• Het gereinigde masker dient te worden opgeborgen bij
omgevingstemperatuur in een droge, niet verontreinigde
ruimte. 
Waarschuwing: Het polycarbonaatvenster heeft een
schuurvaste laag die door schuurmiddelen en bepaalde
oplosmiddelen kan worden beschadigd. Gebruik geen
aceton, methylethylketonen, tolueen, methyleen-
chloride en andere sterke oplosmiddelen. Niet in de
autoclaaf reinigen.

Opzetinstructies

Volg deze instructies iedere keer als het masker wordt opgezet.

Gelaatsafdichting

Negatieve druktest

• Plaats beide handpalmen (of een stuk karton) over beide
filters. Adem licht in en houd uw adem vijf tot tien secon-
den in. Als het gelaatsstuk lichtjes inklapt, en er geen lucht
ontsnapt tussen het gelaat en het gelaatsstuk, past het
masker goed.
OPMERKING: hou bij de 2000 serie filters de duimen
over de adembuizen in het midden van het filter. 

• Als er wel lucht ontsnapt, plaats het masker dan opnieuw
op het gelaat en/of regel de spanning van de banden tot er
geen lek meer is.

• Herhaal de negatieve druktest.
Betreed de verontreinigde ruimte niet zolang het
masker niet goed past.  Raadpleeg uw directe chef.

Gebruiksbeperkingen

1.Deze maskers leveren geen zuurstof.
Niet gebruiken in zuurstofarme ruimten.*

2.Gebruik dit masker niet tegen verontreinigingen in de
lucht, die onbekend zijn, slechte waarschuwings-
eigenschappen hebben of met een onmiddellijk gevaar
voor leven of gezondheid, of tegen chemicaliën die een
hittereactie geven als ze in aanraking komen met
chemische filters.
(Het 3M S-200 Luchttoevoersysteem kan worden gebruikt
met verontreinigingen met slechte waarschuwingseigen-
schappen, met op zijn beurt weer andere gebruiks-
beperkingen)

3.Verander of vervorm dit masker nooit.

4.Gebruik dit masker nooit met baard of een snor die een
belemmering vormen voor een goed contact tussen het
gezicht en de rand van het masker; de gebruiker is in dat
geval verantwoordelijk voor alle risico’s op letsel die
daaruit voortvloeien.

5.Gebruik dit masker niet als u de concentratie van de
verontreinigingen niet kent.

6.Gebruik dit masker niet als vluchtmasker.

7.Verlaat de werkplek onmiddellijk, controleer de integriteit
van het masker en vervang het gelaatsstuk en/of filters
ingeval:
i) van werkelijke of ogenschijnlijke schade.
ii) u moeilijker ademt of meer ademweerstand ondervindt.
iii) van duizeligheid of andere klachten
iv) u de verontreiniging proeft of ruikt of ingeval van irri-

tatie.

8.Bewaar het masker in een luchtdichte opbergdoos uit de
buurt van verontreinigingen.

9.Gebruik het masker overeenkomstig de instructies voor
het gelaatsstuk en de filters.

* 3M definitie: minimum 19,5% zuurstof

2.Trek aan de
einden van de zes
banden, eerst de
nekbanden, dan de
voorhoofdbanden,
om de spanning te
regelen.  Trek de
banden niet te hard
aan.

3.Voer telkens als u
het masker opzet
een negatieve druk-
test uit.

1.Maak de zes
hoofdbanden los.
Plaats het hoofdban-
denstel achter op
het hoofd en trek
het gelaatsstuk over
het hoofd op het
gezicht.



Productnr. Omschrijving

7991 (d) Neusstuk (incl. 7882)

7989GL Harnas knop - groen

7893S (g) Hoofdbandenstel

501 Filterkap voor 5911 / 5925 / 5935 filters

502 Filteraansluitstuk voor 2000 serie filters

603 Filterhouder

7925 Brilmontuur

7992 Vensterbescherming (25 stuks)

7883 Nekband

7920 Gereedschap ter verwijdering van bajonet

7921 Mannelijke deel voor 7910

105 Verfrissingsdoekje

3M Onderdelen en toebehoren

Productnr. Omschrijving

6895 Afdichtingsring inademventiel

7282 (a) Inademventiel

7283 (e) Uitademventiel

7882 (b) Neusstukventiel

7895 (c) Spreekdiafragmakit

7897 Spreekdiafragmasleutel

7910 Bajonetkoppelstuk

7914 Bandklem

7918 (f) Uitademventieldeksel

7924 Ademhalingskamer

7927 Venster

7928 Bevestigingsrand voor venster

Een masker is alleen doeltreffend als het correct gekozen,
opgezet en gedragen wordt gedurende de tijd dat de drager
aan de luchtverontreiniging blootstaat.

3M geeft advies over de keuze van producten, en training
voor correct opzetten en gebruik.

Voor advies over de juiste productkeuze, algemene vragen
of een verzoek tot documentatie, kunt u bellen naar 3M,
afdeling Veiligheidsproducten. Het telefoonnummer vindt u
onderaan deze pagina.
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3M Belgium N.V.
Afdeling Veiligheidsproducten

Hermeslaan, 7
1831 Diegem
Tel. 02/722.53.10
Fax 02/722.50.12

3M Nederland B.V.
Afdeling Veiligheidsproducten

Postbus 193
2300 AD Leiden
Tel. 071-5450365
Fax 071-5450368


