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Equips de protecció individual

Protecció de les vies respiratòries:
mascareta filtrant de protecció contra
partícules (mascareta autofiltrant)

Definició
Una mascareta autofiltrant cobreix el nas, la boca i la barbeta. Pot incorporar una vàlvula d’exhalació d’aire i
consta totalment o parcialment, de material filtrant o inclou un adaptador facial en què els filtres constitueixen
una part inseparable de l’equip.
Ha de garantir una hermeticitat adequada amb la cara de l’usuari davant l’atmosfera ambiental, tant amb la
pell seca o humida com quan l’usuari es mou.
L’aire del medi passa a través de la màscara autofiltrant i, després, directament a les zones del nas i la boca de
l’adaptador facial. L’aire exhalat surt directament a l’atmosfera exterior a través del material filtrant o d’una
vàlvula d’exhalació si l’equip la porta.
Aquests equips estan dissenyats per garantir la protecció contra aerosols sòlids i líquids.

Identificació del producte
• A l’embalatge de les mascaretes filtrants, el fabricant ha d’identificar-se mitjançant el nom, la marca
comercial o altres mitjans d’identificació. Hi ha de figurar el nom del model de l’equip, la seva classificació
(FFP1, FFP2 o FFP3) i el número de la Norma europea que compleix, com a mínim, l’any d’acabament de la
vida útil.
• Aquests equips han d’estar certificats segons la norma EN 149.
• Els components que aportin una seguretat considerable s’han de marcar de manera que es puguin identificar
fàcilment.
• La informació facilitada pel fabricant ha d’acompanyar cada equip que se subministra. Aquesta informació
haurà de contenir advertències sobre: la col·locació i l’ajust correctes de la mitja màscara filtrant (és poc
probable que s’assoleixin els requisits d’hermeticitat si es porta barba) i la qualitat de l’aire on s’utilitza
(contaminants i dèficit d’oxigen). S’ha d’indicar que les mitges màscares filtrants dissenyades per ser
utilitzades una sola vegada s’han de llençar després de fer-les servir.
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Requisits establerts pel RD 1407/1992
• Certificat CE expedit per un organisme de control.
• Adopció per part del fabricant d’un sistema de garantia de qualitat CE de producte final.
• Declaració de conformitat.
• Fullet informatiu del fabricant.

Normativa aplicable
• UNE-EN 149:2001. Dispositius de protecció respiratòria. Mitges màscares filtrants de protecció contra
partícules. Requisits, assajos i marcatge.

Activitats en què s’utilitza
• Treballs en ambients polsosos.
• Treballs amb exposició d’aerosols líquids.

Criteris d’ús i manteniment
• La mascareta autofiltrant s’ha d’ajustar hermèticament a la cara de l’usuari davant l’atmosfera ambiental.
• S’ha de disposar de formació i informació per poder determinar el tipus i classe de mascareta autofiltrant.
• No es poden fer servir si es porta barba.
• Cal fer-ne una neteja i un manteniment adequats.
• Les mascaretes filtrants dissenyades perquè només s’utilitzin un cop, s’han de llençar després de fer-les
servir.

Tipologia
En funció del rendiment i de la fuita cap a l’interior total màxima, hi ha tres tipus de mascaretes autofiltrants
diferents:
• FFP1 baixa.
• FFP2 mitjana.
• FFP3 alta.
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