Escape XTM30 røykmaske
Beskytt deg selv og dine nærmeste i en nødssituasjon!

Hvordan bruke røykmasken
1 Bryt sikkerhetsforseglingen,

åpne esken og ta ut r øykmasken.
Fjern indre forpakning rundt
røykmasken.

2 Dra ut de to røde plastpluggene
på både forside og bakside
av filteret. Dra deretter hele
filterbeholderen forover

Escape XTM30 er en flukt
maske som beskytter deg
mot karbonmonoksid
(CO), hydrogencyanidgass
(HCN), hydrogenklorgass
(HCL), a krolein og partikler
produsert av brann.
Masken beskytter brukeren i
minimum 30 minutter.

3 Dra masken over hodet

med visir og filterbeholder
foran ansiktet og stram til
hoderemmen

4 Ta deg hurtig til

nærmeste nødutgang

Fare
Masken er designet og produsert for å filtrere giftig røyk
og gasser, men tilfører ikke o
 ksygen. Masken bør ikke
brukes i miljøer med mindre enn 17% oksygen.
Advarsel
Masken er kun for engangsbruk.
Vi anbefaler å kaste masken etter bruk i en nødssituasjon.
Den kan bli ødelagt av kjemikalier, giftige gasser og røyk
etter bruk i en brann. Filterpatronen kan bli nøytralisert
av kjemiske gasser og røyk. Masken bør ikke brukes
som beskyttelse i vanlige arbeidssituasjoner. Den er kun
beregnet som fluktmaske for personlig bruk i en nøds
situasjon.

Oppbevaring: 0-40 grader celsius.
Omgivelser: ikke i nærheten av varme, 
brennende,
 ksplosive eller etsende overflater. Må ikke oppbevares i
e
nærheten av fuktighet og vann.
Denne masken skal oppbevares med begge røde plast
plugger festet til masken når den ikke er i bruk. Denne
masken er ikke tilpasset spedbarn. Det anbefales at voks
ne hjelper mindre barn å bruke masken på korrekt måte.
Om den originale vakuumpakningen er brutt, sikre at
ikke masken er benyttet tidligere. Vår garanti for maskens
effektivitet er ikke gyldig etter siste forbruksdato. Se
utløpsdato på boks.

Escape XTM30 røykmaske

Escape XTM30 er en atmosfærisk, luftrensende undertrykks
filtrerende røykmaske med flammehemmende hette. Denne masken
gir beskyttelse for åndedrett, hodet og øyne i nødssituasjoner med
flammer og giftige gasser. Den flammehemmende hetten kan beskytte
ditt hode fra brannskader ved rømning, spesielt i næringsbygg og høy
hus. De fleste kjøretøy, næringsbygg og husholdninger bør ha en røyk
maske per person for å beskytte mot skader ved e ksplosjon, kjemikalie
utslipp, inhalering av røyk og giftige gasser.
•

Masken beskytter brukeren i minimum 30 minutter mot røyk og gif
tige gasser. Effektivitet kan variere a vhengig av miljøet den er ut
satt for, for eksempel type og konsentrasjon av giftige gasser og sot.
Masken beskytter mot gasser som fremgår av tabellen under.

•

Gjennomtrengning av oljetåke: minst 98 %.

•

Inhalasjonsresistens: Mindre enn 800Pa

•

Utpustingsresistens: Mindre enn 300Pa

Testdata:
Punkt

Testgass

1

Akrolein

2

Testgass-
konsentrasjon i
luften (PPM)

Gjennomtrengnings Testgassperiode
konsentrasjon (PPM) (Minutter)

Minutter til
gjennomtrengning
(Minutter)

100

0,5

30

>30

HCL

1000

5

30

>30

3

HCN

400

10

30

>30

4

CO

2500

200

30

>30

Disse verdiene samsvarer med kinesisk standard: GA209-1999
Godkjent etter NS-EN 403:2004 - Åndedrettsvern for egen redning Filtreringsanordninger med hette for rømning fra ild.
Behold informasjonen for fremtidig referanse.

Ring 110 – ved tilfeller av røyk eller brann.
Ta på deg røykmasken umiddelbart!
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