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NB 2163 

CERTIFICAT DE EXAMINARE UE DE TIP  

 
Certificat Nr: 2163-PPE-1588 

Aparate de protecție respiratorie, semimăști filtrante pentru protecția împotriva particulelor, fabricate de 

PirnakI Sanayi ve Ticaret Limited irketi 
Kazunpa a Mah.1216 Sok No:7/1 Menemen/i zmir TURCIA 

sunt testate și evaluate conform  

EN 149:2001 + Al:2009 Aparate de protecție respiratorie – 
Semimăști filtrante împotriva particulelor –  

Cerințe, încercări, marcare 
Pe baza examinării tip efectuată cu evaluarea rapoartelor de testare, fișa tehnică conform 

Regulamentului privind echipamentele individuale de protecție (UE) 2016/425 Anexa 5, se 
atestă că produsul îndeplinește cerințele stipulate în Regulament. 

Definiția produsului 

Model: MPOO1 
Semimăști filtrante 

Clasificare : FFP2 NR 

Prin prezentul certificat, producătorului îi este permisă utilizarea numărului organismului notificat 
(2163) și are dreptul de a aplica marcajul CE, așa cum se arată mai jos, pe modelele de produse din 

Categoria III menționate mai sus, cu următoarele condiții; 
• Emiterea unei Declarații de conformitate UE corespunzătoare în conformitate cu 

Regulamentului privind echipamentele individuale de protecție (UE) 2016/425 
Anexa 9. 

• Rezultate cu succes continue în îndeplinirea cerințelor stabilite în Regulamentul 
privind echipamentele individuale de protecție (UE) 2016/425 și standardele 
armonizate, asigurate de evaluări bazate pe Anexa 7 (Modulul C2) sau Anexa 8 
(Modulul D) din Regulament nu mai târziu de 1 an de la începerea producției în serie 

 Acest certificat este emis inițial în data de 19/10/2020 și este valabil 5 ani, dacă nu există 
nicio modificare a standardului armonizat respectiv care să afecteze cerințele esențiale de 

sănătate și siguranță. 
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PN MPO 1 

EN149:20 ·1 +A1:2009. 

CE>2163 FFP2 NR' 

 
 

RAPORT DE EVALUARE TEHNICĂ 
 

DATA RAPORTULUI I NR.: 19.10.2020 I KKD-2163- 1588 
 
 
 
 
 
 

Producător: Pirnak, San.ve Tic.Ltd. $t i. 

Adresa : Kazunpa a Mah.1216 Sok No:7/1 Menemen /izmir TURCIA 
 

Prezentul raport este pentru, menționat mai sus, organism solicitant, elaborat în conformitate cu raportul rezultatelor testelor 
efectuate de către UNIVERSAL CERTIFICATION în data de 21.09.2020 cu Nr. Serie 08-2020-T0373 în conformitate cu 
standardul EN 1 49 : 2001 + A l : 2009 și fișa tehnică din data de 05 august 2020 Versiunea 00 din septembrie furnizată de 
către producător. 

Fișa tehnică a producătorului, și evaluarea riscurilor în raport cu cerințele esențiale de sănătate și siguranță și raportul de 
testare au fost evaluate pentru conformitatea acestora cu Cerințele esențiale ale Regulamentului privind echipamentele 
individuale de protecție și sunt considerate a fi corespunzătoare.  

Acest raport este o anexă și o parte integrantă a Certificatului de examinare UE de tip eliberat producătorului. Rezultatele 
testului și certificatul emis aparțin doar modelului testat. Raportul tehnic cuprinde un total de 6 pagini. 

 
Descrierea produsului: Semimască filtrantă pentru protecția împotriva particulelor  

Clasificare: FFP2 NR 

Model: l\1P001 
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CERINȚE ESENȚIALE PRIVIND SĂNĂTATEA și SIGURANȚA PREVĂZUTE ÎN REGULAMENTUL UNIUNII EUROPENE 

UE 2016/425 CORESPUNZĂTOARE RISCURILOR ASOCIATE PRODUSULUI 
 

1.1. Principii de proiectare 
1.1.1. Ergonomie  
EIP trebuie să fie astfel proiectate și fabricate încât, în condițiile de utilizare prevăzute pentru care sunt destinate, utilizatorul să-și poată desfășura, în 
mod normal, activitatea asociată riscului, în același timp bucurându-se de o protecție corespunzătoare la cel mai înalt nivel posibil. Rezultatele testelor cu 
subiecți umani nu au raportat nicio problemă cu ergonomia produsului.  

1.1.2. Nivele și clase de protecție  
l.1.2.1. Cel mai înalt nivel de protecție posibil  
Nivelul optim de protecție care trebuie luat în considerare în proiectare este cel dincolo de care restricțiile în timpul purtării EIP ar împiedica utilizarea sa 
eficientă în perioada de expunere la risc sau în timpul desfășurării normale a activității.  

1.1.2.2. Clase de protecție asociate diferitelor niveluri de risc  
În cazul în care condițiile de utilizare prevăzute diferite sunt de așa natură încât se pot distinge mai multe niveluri ale aceluiași risc, la proiectarea EIP 
trebuie luate în considerare clasele corespunzătoare de protecție. 

1.2. Caracterul nevătămător al EIP  
1.2.1. Absența riscurilor și a altor factori de neplăcere inerenți  
EIP trebuie să fie astfel proiectate și fabricate încât să prevină riscurile și alți factori de neplăcere în condiții de utilizare prevăzute. Producătorul declară 
în fișa sa tehnică că, în conformitate cu rezultatele analizei de risc și de proprietățile materialelor pe care le utilizează la fabricare, produsul nu are 
conținut periculos pentru sănătate.  

1.2.1.1. Materiale componente corespunzătoare  
Materialele din care sunt fabricate EIP, inclusiv oricare dintre produsele lor de descompunere, nu trebuie să afecteze negativ sănătatea sau siguranța 
utilizatorilor. Selecția materialelor este prelucrată și documentată în timpul procesului tehnic de fabricație.  

1.2.1.2. Starea satisfăcătoare în  ceea ce privește suprafața tuturor componentelor EIP cu care intră în contact utilizatorul  
Orice componentă a EIP cu care poate intra în contact utilizatorul atunci când EIP sunt purtate trebuie să nu aibă suprafețe aspre, margini ascuțite, vârfuri 
ascuțite și altele asemenea care ar putea provoca iritații excesive sau leziuni, fiind evaluate și raportate în raportul de testare.  

1.2.1.3. Impediment maxim permis pentru utilizator  
Orice impediment cauzat de EIP mișcărilor care trebuie făcute, posturilor care trebuie adoptate și percepției senzoriale trebuie să fie reduse la minimum; 
EIP nu trebuie să provoace mișcări care pun în pericol nici utilizatorul, nici alte persoane. 

1.3 Confort și eficacitate  
1.3.1. Adaptarea EIP la morfologia utilizatorului 
EIP trebuie să fie proiectate și fabricate în așa fel încât să faciliteze poziționarea corectă a acestora asupra utilizatorului și să rămână pe loc pentru 
perioada de utilizare prevăzută, ținând cont de factorii ambientali, acțiunile care trebuie întreprinse și posturile care trebuie adoptate. În acest scop, 
trebuie să fie posibilă adaptarea EIP pentru a se potrivi morfologiei utilizatorului prin toate mijloacele adecvate, cum ar fi sisteme corespunzătoare de 
reglare și fixare sau furnizarea unei game corespunzătoare de dimensiuni.  

1.3.2. Lejeritatea și rezistența modelului  
2 EIP trebuie să fie cât mai lejere posibil, fără a aduce atingere rezistenței și eficienței modelului proiectat. 
3 În afară de cerințele suplimentare specifice pe care acestea trebuie să le îndeplinească pentru a asigura o protecție corespunzătoare împotriva 

riscurilor în cauză (a se vedea pct. 3), EIP trebuie să poată rezista efectelor fenomenelor ambientale inerente în condițiile de utilizare prevăzute  

1.4. Informații furnizate de către producător  
Notele care trebuie întocmite de către producător și furnizate în momentul în care EIP este introdus pe piață trebuie să conțină toate informațiile relevante cu 
privire la următoarele:  

 
a) Pe lângă numele și adresa producătorului și/sau a  reprezentantului său autorizat cu sediul în Comunitatea Europeană 

b) Depozitare, utilizare, curățare, întreținere, reparare și dezinfectare. curățarea, întreținerea sau protecția dezinfectantă recomandată de 
producători nu trebuie să aibă niciun efect advers asupra EIP sau a utilizatorilor atunci când acestea se aplică în conformitate cu instrucțiunile 
aferente;  

c) Performanța înregistrată în timpul testelor tehnice pentru verificarea nivelurilor sau claselor de protecție oferite de EIP în cauză; 

d) Accesorii corespunzătoare ale EIP și caracteristicile corespunzătoare pieselor de schimb;  
e) Clasele de protecție corespunzătoare diferitelor niveluri de risc și limitele de utilizare corespunzătoare;  
f) Termenul de valabilitate sau perioada de valabilitate a EIP sau a anumitor componente ale acestora; 
g) Tipul ambalajului potrivit pentru transport;   
h) Semnificația marcajelor (vezi 2.12 )  
i) După caz, referințele Directivelor aplicate în conformitate cu Articolul 5 alineatul (6) litera (b);  
j)  Numele, adresa și numărul de identificare al organismului notificat implicat în etapa de proiectare a EIP 

 Aceste note, care trebuie să fie precise și ușor de înțeles, trebuie furnizate cel puțin în limba (limbile) oficială(e) ale 
statelor membre de destinație 
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2. CERINȚE SUPLIMENTARE COMUNE PENTRU MAI MULTE CLASE SAU TIPURI DE EIP  

2.1. EIP care au încorporate sisteme de reglare  

În cazul în care EIP au încorporate sisteme de reglare, acestea din urmă trebuie proiectate și fabricate astfel încât, după reglare, să nu poată reveni la 
poziția inițială în mod neintenționat în condițiile de utilizare prevăzute.  

2.3. EIP pentru față, ochi și sistemul respirator  

Orice restricționare a feței utilizatorului, a ochilor, a câmpului vizual sau a sistemul respirator de către EIP trebuie redusă la minimum.  
Ecranele pentru aceste tipuri de EIP trebuie să aibă un grad de neutralitate optică care să fie compatibil cu gradul de precizie și cu durata activităților 
desfășurate de utilizator.  

Daca este necesar, astfel de EIP trebuie tratate sau prevăzute cu mijloace pentru a preveni aburirea.  
Modelele de EIP destinate utilizatorilor care necesită corectarea vederii trebuie să fie compatibile cu purtarea ochelarilor sau a lentilelor de contact.  

2.4. EIP supuse procesului de învechire  

Dacă este cunoscut faptul că performanța de proiectare a noului EIP poate fi afectată semnificativ de învechire, luna și anul de fabricație și / sau, dacă 
este posibil, luna și anul încetării perioadei e valabilitate trebuie să fie marcate astfel încât să nu poată fi șterse și în mod clar pe fiecare element al EIP 
introdus pe piață și pe ambalajul acestora.  
În cazul în care producătorul nu este în măsură să se angajeze cu privire la durata de viață utilă a EIP, instrucțiunile sale trebuie să furnizeze toate 
informațiile necesare pentru a permite cumpărătorului sau utilizatorului să stabilească o lună și un an rezonabile în ceea ce privește valabilitatea, ținând 
seama de nivelul de calitate al modelului și de condițiile efective de depozitare, utilizare, curățare, reparare și întreținere.  
În cazul în care deteriorarea semnificativă și rapidă a EIP este probabil să fie cauzată de învechirea rezultată din utilizarea periodică a unui proces de 
curățare recomandat de către producător, acesta din urmă trebuie, dacă este posibil, să aplice un marcaj pe fiecare element al EIP introdus pe piață 
indicând numărul maxim de operațiuni de curățare care pot fi efectuate înainte ca echipamentul să fie verificat sau aruncat. În cazul în care un astfel de 
marcaj nu este aplicat, producătorul trebuie să furnizeze aceste informații în instrucțiunile sale. Produsul este de unică folosință și este testat în condiții 
simulate de uzură.  

2.6. EIP pentru utilizare în atmosfere potențial explosive  

EIP destinate utilizării în atmosfere potențial explozive trebuie să fie proiectate și fabricate în așa fel încât să nu poată constitui sursa unui arc electric sau 
a unei scântei electrostatice sau care este indusă de impact susceptibile să provoace aprinderea unui amestec exploziv.  

 
2.8. EIP pentru intervenții în situații foarte periculoase  

Instrucțiunile furnizate de producător pentru EIP pentru intervenții în situații foarte periculoase trebuie să includă, în special, date destinate persoanelor 
competente și instruite, care sunt calificate să le interpreteze și să asigure aplicarea acestora de către utilizator.  
Instrucțiunile trebuie să descrie, de asemenea, procedura care trebuie adoptată pentru a verifica dacă EIP este corect reglat și funcțional în momentul în 
care este purtat de utilizator. În cazul în care EIP are încorporată o alarmă care este activată în absența nivelului de protecție prevăzut în mod normal, 
alarma trebuie să fie proiectată și plasată astfel încât să poată fi percepută de către utilizator în condițiile de utilizare prevăzute.   

2.9. EIP care au încorporate componente care pot fi reglate sau eliminate de către utilizator  
În cazul în care EIP au încorporate componente care pot fi atașate, reglate sau eliminate de către utilizator în scopul înlocuirii, astfel de componente 
trebuie proiectate și fabricate astfel încât să poată fi ușor atașate, reglate și îndepărtate fără utilizarea de instrumente. 

2.12. EIP care sunt marcate cu una sau mai multe marcaje de identificare sau recunoaștere, direct sau indirect, legate de sănătate și siguranță 
Marcajele de identificare sau recunoaștere legate direct sau indirect de sănătatea și siguranța aplicate acestor tipuri sau clase de EIP trebuie să fie, de 
preferință, sub forma pictogramelor sau ideogramelor armonizate și trebuie să rămână perfect lizibile de-a lungul duratei utile de utilizare prevăzută a 
EIP. În plus, aceste marcaje trebuie să fie complete, precise și inteligibile, astfel încât să se prevină orice interpretare greșită; în special, în cazul în care 
astfel de marcaje includ cuvinte sau propoziții, acestea din urmă trebuie să apară în limba (limbile) oficială(e) a statului membru în care urmează să fie 
utilizat echipamentul.  
În cazul în care EIP (sau o componentă a EIP) este prea mică pentru a permite aplicarea unei părți din marcajul sau a acestuia în întregime, 
,informațiile respective trebuie menționate pe ambalaj și în instrucțiunile producătorului.   

3. CERINȚE SUPLIMENTARE SPECIFICE RISCURILOR PARTICULARE  

3.10.1. Protecție respiratorie  
EIP destinate protecției sistemului respirator trebuie să permită furnizarea de aer respirabil utilizatorului în momentul în care acesta este expus la o 
atmosferă poluată și/sau o atmosferă cu o concentrație necorespunzătoare de oxigen. 
Aerul respirabil furnizat utilizatorului de EIP trebuie să fie obținut prin mijloace corespunzătoare, de exemplu după filtrarea aerului poluat prin EIP sau prin 
furnizarea de la o sursă externă nepoluată.  
Materialele constitutive și alte componente ale acestor tipuri de EIP trebuie alese sau proiectate și încorporate astfel încât să asigure respirația 
corespunzătoare a utilizatorului și igiena respiratorie pentru perioada de uzură în cauză în condițiile de utilizare prevăzute.  
Etanșeitatea componentei faciale și scăderea presiunii la inspirare și, în cazul dispozitivelor de filtrare, capacitatea de purificare trebuie să mențină 
pătrunderea impurităților dintr-o atmosferă poluată la un nivel suficient de redus pentru a nu aduce atingere sănătății sau igienei utilizatorului. 
EIP trebuie să conțină detalii despre caracteristicile specifice ale echipamentului care, alături de instrucțiuni, să permită unui utilizator instruit și calificat 
să utilizeze corect EIP.  
În cazul echipamentelor filtrante, instrucțiunile producătorului trebuie să indice, de asemenea, termenul limită pentru depozitarea noilor filtre păstrate în  
ambalajul lor original. 
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Evaluare tehnică în conformitate cu standardul EN 149: 2001 + A1 : 2009 și cu alte standarde la care se face referire, Clauze 
corespunzătoare Directivei (UE) 2016/425 

 

Conformitatea cu cerințele standardului EN 149:2001 + A1:2009  

Articolul 

5 

Clasificare : Semimăști filtrante pentru protecția împotriva particulelor 

Masca supusă evaluării pe baza rezultatelor testelor și a fișei tehnice furnizată de către producător este clasificată după cum urmează:  

Eficiența de filtrare și Scurgerea totală maximă spre interior: Clasificată ca FFP2 

Masca este clasificată pentru unică folosință, NR 

Articolul 

7.4 

Ambalaj: Semimăștile filtrante pentru protecția împotriva particulelor sunt ambalate astfel încât să fie protejate împotriva contaminării înainte de 

utilizare și în cutii de carton pentru prevenirea deteriorării mecanice. Ambalajul și produsul sunt considerate ca rezistente în condițiile de utilizare 

prevăzute pe baza rezultatelor inspecției vizuale prezentate în raportul de testare. 

 
 

Articolul 
Articolul 

7.5 

Material: Materialele utilizate la semimăștile filtrante pentru protecția împotriva particulelor, în conformitate cu rezultatele obținute în urma tratării la 

uzură simulată și în condițiile de temperatură date; Se înțelege că sunt rezistente la manipulare și uzură pe perioada pentru care semimăștile filtrante 

pentru protecția împotriva particulelor sunt destinate a fi utilizate, au fost supuse deteriorării mecanice a componentei faciale sau a benzilor de fixare, 

și niciun material din mediul filtrant emis de fluxul de aer prin filtru nu a constituit sursă de pericol sau de neplăcere în timpul purtării. Producătorul 

declară că materialele utilizate la fabricarea măștii nu au efecte adverse asupra sănătății și siguranței utilizatorului. 

Pe baza rezultatelor testelor, măștile nu s-au deteriorat după ce au fost supuse uzurii simulate și a condițiilor de temperatură. Nu au fost raportate situații 
neplăcute în timpul testelor de performanță practică efectuate pe subiecți umani. 

Articolul 

7.6 

Curățare și dezinfectare: Semimăștile filtrante pentru protecția împotriva particulelor nu sunt concepute pentru a fi reutilizabile. Nu există 

proceduri de curățare sau dezinfectare prevăzute de către producător. 

 
 
 
 
 
 

Articolul 

7.7 

 
Testul de performanță practic:ă 

Raportul testării indică faptul că subiecții umani nu au întâmpinat nicio dificultate în efectuarea exercițiilor în timp ce au purtat mostrele de măști, în 

testele cu simularea deplasării sau în testele de simulare a activității. Persoanele care au purtat măștile nu au raportat nicio defecțiune în ceea ce 

privește confortul cu privire la echipamentul pentru cap / benzile de fixare după urechi, protecția la fixare și câmpul vizual. De asemenea, nu au fost 

raportate imperfecțiuni în timpul testelor la interior în totalitate cu privire la confort, câmpul vizual și elementele de fixare. 

 
 

 
- 

 
 
 
Condiții : (A.R.) Primit, original 

Elemente evaluate Pozitiv Negativ 
Cerințe în conformitate cu EN 

149:2001 + Al :2009 și Rezultat 

2. Echipamentul pentru cap 2 0 S-au obținut rezultate pozitive de la 
subiecții supuși testării 

Fără imperfecțiuni 
3. Protecția la fixare 2 0 

5. Câmpul vizual 2 0 

Articolul 

7.8 

Finisarea componentelor: Semimăștile filtrante pentru protecția împotriva particulelor, cu care utilizatorul poate intra în contact, nu au margini 

ascuțite și nu conțin impurități. 

 Scurgerea totală către interior: 

 
 
 
 

Articolul 

7.9.1 

Testul pentru scurgerea totală către interior este realizat de către 10 persoane într-o încăpere cu aerosoli pe o bandă de alergare, iar mostrele sunt luate în 

timpul realizării de exerciții definite în standard. Mostrele utilizate în timpul testului sunt supuse condițiilor cerute în standard, cum ar fi condițiile de 

temperatură și Primit, original. Sunt raportate și dimensiunile fețelor subiecților. Detaliile măsurătorilor pentru fiecare subiect și pentru fiecare exercițiu sunt 

disponibile în raportul de testare. 

 
S-au raportat următoarele; 

Toate rezultatele celor 50 de exerciții sunt mai mici decât sau egale cu 11%, valorile variind între 6.23 % și 8,14%.  

Media aritmetică a tuturor celor 10 persoane este mai mică sau egală cu 8%, valorile variind între  6 ,95% și  7,79%. 

În conformitate cu rezultatele raportate, produsul îndeplinește limitele pentru clasificările  

FFPI și FFP2. 

Articolul 
   7.9.2 

Pătrundere în materialul filtrant: Testare clorură de sodiu  

 

Stare 
Nr. de 
probe 

Testare clorură de sodiu 

95 L/min max. (%) 

Cerințe în conformitate cu 
EN 149:2001 + A1:2009 

Rezultat 

(A.R) 36 0,53 

FFP1 ≤ 20% 

FFP2 ≤ 6% 

FFP3 ≤ 1% 

Semimăștile filtrante 
îndeplinesc cerințele 

standardului EN EN 149:2001 
+ A1:2009 menționate în 7.9.2 

în grupa de clase FFP1 și 
FFP2 

(A.R) 37 0,54 

(A.R.) 38 0,43 

(S.W.) 1 0,65 

(S.W.) 2 0,70 

(S.W.) 3 0,57 

(M.S.T.C.) 10 0,48 

(M.S.T.C.) 11 0,67 

(M.S.T.C.) 12 0,55 

Condiții: (M.S.) Rezistență mecanică                                                                                                                             95 L/min = 1,6 dm3.sn-1 
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                (T.C.) Condiții de temperatură 

                (A.R.) Primit, original 

                (S.W.) Tratare pentru uzură simulată 

 

Articolul 
   7.9.2 

Pătrundere în materialul filtrant: Testare ulei de parafină  

 

Stare 
Nr. de 
probe 

Testare ulei de parafină 

95 L/min max. (%) 

Cerințe în conformitate cu 
EN 149:2001 + A1:2009 

Rezultat 

(A.R) 39 1,72 

FFP1 ≤ 20% 

FFP2 ≤ 6% 

FFP3 ≤ 1% 

Semimăștile filtrante 
îndeplinesc cerințele 

standardului EN EN 149:2001 
+ A1:2009 menționate în 7.9.2 

în grupa de clase FFP1 și 
FFP2 

(A.R) 40 1,64 

(A.R.) 41 1,49 

(S.W.) 4 1,74 

(S.W.) 5 1,78 

(S.W.) 6 1,72 

(M.S.T.C.) 13 1,84 

(M.S.T.C.) 14 1,87 

(M.S.T.C.) 15 1,64 

Condiții: (M.S.) Rezistență mecanică 

                (T.C.) Condiții de temperatură 

                (A.R.) Primit, original 

                (S.W.) Tratare pentru uzură simulată 

 

Articolul 
   7.10 

Compatibilitatea cu pielea: În  Raportul Testului de performanță practică nu a fost raportată probabilitatea ca materialele măștii să intre în contact 
cu pielea cauzând iritații sau alte efecte adverse asupra sănătății. 

Articolul 
   7.11 

Inflamabilitate: 

 

 

Stare 

Nr. de 
probe Inspecție vizuală 

Cerințe în conformitate cu EN 
149:2001 + A1:2009 

Rezultat 

(A.R) 45 0,0 s 

Semimăștile filtrant nu ard sau nu 
continuă să ardă timp de mai mult de 5 s 

după îndepărtarea flăcării 

Test trecut 

Semimăștile filtrante 
îndeplinesc cerințele 

standardului  

(A.R) 46 0,1 s 

(T.C.) 21 0,3 s 

(T.C.) 22 0,3 s 

Condiții: (A.R.) Primit, original 

                (T.C.) Condiții de temperatură 

 

Articolul 
   7.12 

Conținutul de dioxid de carbon din aerul inhalat: 

 

 

Stare 

Nr. de 
probe 

Conținutul de CO2 din 
aerul inhalat [%] per 

volum 

Conținutul 
mediu de CO2 

din aerul 
inhalat 

Cerințe în conformitate cu EN 
149:2001 + A1:2009 

Rezultat 

(A.R) 26 0,63 

0,67 [%] 
Conținutul de CO2 din aerul inhalat nu 
depășește o medie de 1,0% per volum 

Test trecut 

Semimăștile filtrante 
îndeplinesc cerințele 

standardului  

(A.R) 27 0,73 

(A.R) 28 0,67 

Condiții: (A.R.) Primit, original 

 

Articolul 
   7.13 

Echipamentul pentru cap: În rapoartele de testare de Performanță practică și TIL nu au fost raportate efecte adverse în utilizarea și îndepărtarea
măștilor și, de asemenea, rezultatele acestor teste indică faptul că benzile de fixare pentru urechi și echipamentul pentru cap au capacitatea de 
susținere a măștii destul de stabilă. 

Articolul 
   7.14 

Câmp vizual:  În raportul de testare de Performanță practică, nu au fost raportate efecte adverse pentru disponibilitatea câmpului vizual în momentul 
purtării măștii. 

Articolul 
   7.15 

 
Supapă(e): Modelul supus testării nu conține supapă(e). 

Articolul 
   7.16 

Rezistența la respirație: Inhalare 

Evaluarea generală din cifrele adunate pentru 9 mostre diferite 3 după Primite, originale, 3 cu condiții de temperatură și 3 cu condiții de tratare la 
purtare simulată  respectă limitele date în standard pentru clasele FFPI, FFP2 și FFP3. Acest lucru este valabil pentru rezultatele în timpul inhalării 
pentru 30 L/min. 95 L/min și expirație la 160 L/ min. Detaliile măsurătorilor pentru fiecare mască testată în parte sunt disponibile în raportul de 
testare. 

 
Test trecut. 



UNIVERSAL 
C E R T I F I C A T I O N 

UNIVERSALSERTIFtKASYON VE GOZETIM HlzM. Tic. LTD.    -   Keyap Ticaret Merlcezi. Nc:cip Faztl Buivan, E2 Blok, No:44184 Y. DuduJJu - O mraniye - ISTANBUL T:+90 216 455 8080 F:+90 216 455 80 08 info@  unvi    ersal=t.   cmo 

 

 

Articolul 
   7.17 

Înfundare: Acest test nu se aplică semimăștilor filtrante care nu sunt reutilizabile. 

(Pentru dispozitivele de unică folosință testul de înfundare este opțional. Pentru dispozitivele cu utilizări multiple acesta este obligatoriu.) 

Articolul 
   7.18 

Componente demontabile: Produsul nu conține componente demontabile 

Articolul 
   8 

Testare: Toate testele efectuate în conformitate cu Clauza 8 din acest standard sunt disponibile în raportul de testare și sunt evaluate în acest raport 
pentru calitatea și clasificare măștilor. 

Articolul 
   9 

Marcare - Ambalare: Marcajele necesare sunt disponibile în ambalajul produsului (cutie). Producătorul și marca acestuia sunt vizibile în mod clar. 
Tipul măștii și clasificarea acesteia, inclusiv starea de reutilizare, referința la standardul EN 149:200l + A 1 :2009, data de sfârșit a termenului de 
valabilitate, instrucțiunile de utilizare și de depozitare și pictogramele și marcajul CE sunt disponibile pe ambalajul produsului. Evaluarea de mai sus se 
bazează pe documentația tehnică pentru ambalare și marcare, pentru modelul cutiei. Verificat pe fișa tehnică. 

 
Documentația tehnică pentru modelul măștii (desen) evaluată, de asemenea, pentru cerințele de marcare, desen MP001. Mostra de mască (desen) indică faptul 
că masca va conține informații despre tipul de mască al producătorului, referința la standardul EN 149 + A1: 2009 și clasificare, inclusiv reutilizarea măștii. De 
asemenea, producătorul a imprimat marca CE cu numărul nostru de organism notificat. Masca nu are subansamble. Declarația de marcare dată în documentația 
tehnică nu era disponibilă pe mostra testată, producătorul trebuie să ia în considerare utilizarea marcajelor așa cum se menționează în fișa tehnică în cazul 
fabricării în serie. Desenul modelului MP001există în fișa tehnică a producătorului. 
 

Articolul 
   10 

 

Informații care trebuie furnizate de către producător: În fiecare dintre cele mai mici ambalaje disponibile comercial pentru produs, sunt definite 
controalele de pre-utilizare pentru implementare (instrucțiuni de instalare), limitările de avertizare și utilizare, depozitarea și semnificația 
simbolurilor/pictogramelor. Documentul de instrucțiuni pentru utilizator din fișa tehnică sunt considerate corespunzătoare. Producătorul trebuie să 
includă acest text documentat despre informațiile pentru utilizator în fiecare dintre cele mai mici pachete comerciale disponibile. 

 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  

ELABORATE DE APROBAT DE 

Osman CAMCI 

Expert EIP 

Snat KAÇMAZ 

Director General 



UNIVERSAL 
C E R T I F I C A T I O N 

UNIVERSALSERTIFtKASYON VE GOZETIM HlzM. Tic. LTD.    -   Keyap Ticaret Merlcezi. Nc:cip Faztl Buivan, E2 Blok, No:44184 Y. DuduJJu - O mraniye - ISTANBUL T:+90 216 455 8080 F:+90 216 455 80 08 info@  unvi    ersal=t.   cmo 

 

 

I ' 

 

 

UNIVERSAL CERTIFICATION și SURVEILLANCE SERVICES TRADE CO. 
Necip Fazil Bulvari Keyap Sitesi E2 Blok No:44/84 Yukari Dudullu Umraniye, Istanbul I TURCIA 

 
RAPORT DE TESTARE 

 

Data raportului: 21.09.2020 

Număr raport: 09-2020-T0373 
 
 
 
 

CLIENT și INFORMAȚII PRIVITOARE LA MOSTRE 

PROPRIETARUL TESTULUI Pirnak1 San.ve Tic.Ltd. $ti. 

ADRESA Kazunpa a Mah.1216 Sok No:7/1 Menemen/izmir TURCIA 

DFESCRIEREA MOSTREI Mască de protecție model pliabil 

DENUMIREA MĂRCII - MODEL PN / MP00l 

STANDARD PENTRU TESTARE EN 149+Al:2009 

COD PRODUS CE-PPE-3313 

DATA PRIMIRII MOSTREI 09.09.2020 I DATA ÎNCEPERII TESTĂRII 1 09.09.2020 

INSTRUCȚIUNI PENTRU 
DEZINFECTARE 

Dacă este cazul 

Nu sunt disponibile, unică folosință 

NUMĂRUL DE MOSTRE 50 I Numere de identificare mostre: I 1-46 

NR. MOSTRĂ CUM A FOST 
PRIMITĂ 

26-46 

 
 

CONDIȚII PENTRU NUMĂR 
MOSTRĂ  

Tratare la uzură 
simulată 

1-2-3-4-5-6-7-8-9 (Primit) 

 
Condiții de temperatură 

10-11-I 2-I 3-14-15 (Mostră după testul  de Rezistență 
Mecanică) 
16-17-18-19-20-21-22-23-24-25 (Primit) 

Rezistența mecanică I0-11-12-13-14-15 (Primit) 

Rezultatele prezentate în prezentul raport de testare aparțin probelor testate. Conținutul raportului nu poate fi recreat parțial fără 
acordul scris din partea UNIVERSAL CERTIFICATION. 

UNIVERSAL 

ivl 
 

N 1J1  ar .. : 44/84 
ukan · uf u-U 

Telefon: 0216 455 80 80 Fak . 08 
Sangazi V.D. 892 025 8722 

Suat KA<;MAZ 
Director 
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l. REZUMAT RAPORT  
 

STANDARD DE 
TESTARE DENUMIRE TEST REZULTAT EVALUARE 

EN 149:2001 + 
A1:2009 clauza  8.5 
EN 13274-1:2001 

 
Testare Scurgere totală către interior 

 
Test 

trecut 

 
FFP2 

EN 149:2001 + 
Al :2009 clauza  8.11 
EN 13274-7:2019 

 
Pătrunderea prin materialul filtrant 

 
Test 

trecut 

 
FFP2 

EN 149:2001 + 
Al :2009 clauza  8.6 
EN 13274-4:2001 

 
Testarea inflamabilității 

 
Test 

trecut 

 
A se vedea 
rezultatele 

EN 149:2001 + 
Al:2009 clauza  8.7 

EN 13274-6:2001 

Testarea conținutului de bioxid de carbon 
al aerului inhalat 

 
Test 

trecut 

 
A se vedea 
rezultatele 

EN 149:2001 + 
A I :2009 clauza  8.9 

EN 13274-3:2001 

Rezistența la Inhalarea la respirat-30 l/min Test 
trecut 

A se vedea 
rezultatele 

Rezistența la Inhalarea la respirat -95 l/min Test 
trecut 

A se vedea 
rezultatele 

EN 149:2001 + 
Al :2009 clauza  8.9 

EN 13274-3:2001 

 
Rezistența la expirat, debit 160 I/ min 

 
Test 

trecut 

 
A se vedea 
rezultatele 
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ERSAL   S E RT_FI_IKASYON 

 

2. REZULTATELE TESTĂRILOR și EVALUARE 
 

7.4 AMBALARE (EN 149:2001 + Al:2009 clauza 8.2) 

Metoda de testare: Clauza 8.2-Inspecție vizuală 

 
 
 
 
 
 

 
 
Laborator A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CERINȚĂ REZULTATE COMENTARIU 

Materialele utilizate trebuie să fie corespunzătoare 
pentru a rezista la manipulare și uzură în perioada 
pentru care semimasca filtrantă pentru protecția 
împotriva particulelor este concepută pentru a fi 
utilizată. 

 
Test trecut 

Materialele utilizate au fost capabile să reziste la 
manipulare și uzură în timpul limitărilor de laborator 
pentru testele efectuate. 

Orice material din mediul filtrant eliberat de debitul de 
aer prin filtru nu trebuie să constituie un pericol sau o 
neplăcere pentru purtător. 

 
Test trecut 

Nu a constituit constituie un pericol sau o neplăcere pentru 
purtător. 

După realizarea condițiilor descrise la punctul 8.3.1 
niciuna dintre semimăștile filtrante pentru protecția 
împotriva particulelor nu trebuie să sufere defecțiuni 
mecanice ale componentei faciale sau ale benzilor de 
fixare. 

 
Test trecut 

Nicio mostră supusă condițiilor respective nu a suferit 
defecțiuni mecanice. 

La condițiile conform 8.3.1 și 8.3.2 semimăștile 
filtrante pentru protecția împotriva particulelor nu 
trebuie să sufere daune. 

Test trecut 
Nicio mostră nu a suferit daune după supunerea 
condițiilor stabilite. 

  Laborator B UN I V ERSAL 

VE GOZETIM HIZM. 
C ERT   rl      l C /\ N T IC .  LTD. $Tl. 

Necip Faz1I     I eyap Sit esi, E2 Blok, Mo:44/64 
Yu r, u I - .. mraniye/l STANBUL 

Tele fo n 02 1Q.J1!/AI'_, Faks: 0216 455 80 08 

.D. 2 025 8722 Pag. 3 / 11 
 

CERINȚĂ REZULTATE COMENTARIU 

Semimăștile filtrante pentru protecția împotriva 
particulelor vor fi oferite spre vânzare ambalate 
astfel încât să fie protejate împotriva 
deteriorării mecanice și a contaminării înainte 
de utilizare. 

 
Test trecut 

Măștile au fost ambalate în pungi de plastic sigilate, 
în pungi de plastic mai mari în interiorul unei cutii 
mari de carton care oferă protecție împotriva 
deteriorări mecanice sau a contaminării înainte de 
utilizare. 

 

7.5 MATERIALE (EN 149:2001 + Al:2009 clauza 8.2, 8.3.1, 8.3.2) 

Metoda de testare: Clauza 8.2-Inspecție vizuală  

Clauza 8.3.I-Tratament pentru uzură simulat 

Un dispozitiv de respirat este reglat la 25 cicluri /min și 2,0 l/ s corp. Semimasca filtrantă pentru protecția împotriva 
particulelor a fost montată pe un cap de manechin Sheffield. 

Pentru testare, a fost încorporat un saturator în linia de expirare dintre dispozitivul de respirat și capul manechin, 
saturatorul fiind setat la o temperatură în exces de 37 ° C pentru a permite răcirea aerului înainte de a ajunge la gura 
capului manechin. 

Aerul a fost saturat la (37 ± 2) °C la gura capului manechin 

Clauza 8.3.2-Condiții de temperatură 

Temperatura ambientală pentru testare a fost între 16°C și 32°C iar limitele de temperatură au fost supuse unei precizii 
de ± 1° C. 

a) Timp de 24 h la o atmosferă uscată de (70 ± 3) °C; 

b) Timp de 24 h la o temperatură de (-30 ± 3) °C; și se lasă să revină la temperatura camerei timp de cel puțin 4 ore 
între expuneri și înainte de testarea ulterioară. Condiționarea a fost efectuată astfel încât să se asigure că nu se 
produce șoc termic. 
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7.6 CURĂȚARE ȘI DEZINFECTARE (EN 149:2001 + Al :2009 clauza 8.4, 8.5, 8.11) 

Metoda de testare: Descrisă în Clauza 8.4, 8.5 și 8.11 

 

 

7.7 PERFORMANȚA PRACTICĂ (EN 149:2001 + Al :2009 clauza 8.4) 

Metoda de testare: Descrisă în Clauza 8.4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anexa I-Rezultatul testului: 

Număr de mostre: 29 (A.R), 30 (A.R) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subiecții (MEG și MA) au putut finaliza exercițiile și nu au raportat nicio neplăcere sau problemă cu masca.  

Laborator B 

 

7.8 FINISAREA COMPONENTELOR (EN 149:2001 + Al:2009 clauza 8.2) 

Metoda de testare: Descrisă în Clauza 8.2 

 
 
 
 
 
 
 

Laborator A 

 

C LR f 1 F l C \ T 1 i',; 

Necip Fazil Bulv an, Keyap Si t esi, E2 l o 1 

Yukar, Dudullu -Omrani  ye/ lST  N   L 
Tele fo n: 0216 455 80 80 Fak s: 0216 455 80 08 

5ang azi V.D. 892 025 8722 
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CERINȚĂ REZULTATE COMENTARIU 

În cazul în care semimasca de filtrare pentru protecția împotriva 
particulelor este concepută pentru a fi reutilizabilă, materialele 
folosite trebuie să reziste la agenții și procedurile de curățare și de 
dezinfectare specificate de către producător. 
Cu referire la punctul 7.9.2, după curățare și dezinfectare, 
semimasca filtrantă reutilizabilă trebuie să satisfacă cerința de 
pătrundere a particulelor din clasa respectivă. 

 
 
 

NIA 

Acest articol nu se aplică pentru masca de 
protecție testată care este o mască de unică 
folosință. 

 
 

 

CERINȚĂ REZULTATE COMENTARIU 

Semimasca de filtrare pentru protecția împotriva trebuie să fie supusă 
testelor de performanță practică în condiții realiste. Aceste teste generale au 
scopul de a verifica dacă echipamentul prezintă imperfecțiuni care nu pot fi 
determinate în urma testelor descrise în alte puncta din prezentul standard. 

 
Două probe de mască primate originale sunt utilizate de către doi subiecți pentru 
teste cu simulare de mers (10 minute de mers cu o viteză de 6km/h) și de 
activitate (mers pe bandă  târâș și exerciții de aruncare la coș). 

 
Fără imperfecțiuni 

 
Pentru detalii 

consultați Anexa I 

 

 

Element evaluat 

 
Evaluare 
pozitivă 

 
Evaluare 
negativă 

Cerințe în 
conformitate cu EN 
149:2001 +A1:2009 

Evaluarea 
conformității / 
neconformității 
rezultatelor testelor 

    Semimăștile filtrante 

Fixarea componentei faciale 

Confort echipament pentru cap 

Securitate elementelor de fixare  

Câmp vizual 

2 
2 
2 
2 

0 
0 
0 
0 

Semimăștile filtrante 
nu trebuie să prezinte 
imperfecțiuni în ceea 
ce privește acceptarea 

purtătorului 

Îndeplinesc cerințele 
standardului EN 

149:2001 + A1 :2009 
Prezentate la punctul 

7.7 

    Fără imperfecțiuni 

CERINȚĂ REZULTATE COMENTARIU 

Componentele dispozitivului cu care există 
probabilitatea ca purtătorul să intre în contact nu 
trebuie să aibă margini ascuțite sau impurități. 

 
Test trecut 

Niciuna dintre probele utilizate în testarea de laborator 
nu a prezentat margini ascuțite sau impurități în timpul 
inspecției vizuale și al testelor de performanță. 
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7.9.1 SCURGEREA TOTALĂ SPRE INTERIOR (EN 149:2001 + Al :2009 clauza 8.5) 

 
Metoda de testare: Descrisă în Clauza 8.5 

 
CERINȚĂ REZULTATE COMENTARIU 

Scurgerea totală spre interior constă din trei componente: scurgerea etanșării frontale, scurgere 
la valoarea expirației (în cazul în care există o valoare a expirației) și pătrunderea prin filtru. 
Pentru semimăștile filtrante pentru protecția împotriva particulelor fixate în conformitate cu 
informațiile producătorului, cel puțin 46 din 50 de rezultate individuale nu trebuie să 
depășească: 25 % pentru FFP1, 11 % pentru FFP2, 5 % pentru FFP3 și, în plus, cel puțin 8 din 
cele 10 medii aritmetice ale purtătorilor individuali pentru scurgerea totală către interior nu 
trebuie să depășească: 22 % pentru FFP 1 , 8 % pentru FFP2, 2 % pentru FFP3 

 
 
 

Test trecut 

 

Clasificate ca FFP2 
 

Pentru detalii 
consultați Anexa II 

 
Anexa II-Rezultatul testului: 
Rezultatele obținute în urma testului sunt prezentate în tabelele următoare 

 
Subiect 
testare 

 
Nr de 
mostre 

 
Cond. 

 
I. Mers (%) 

 
Lateralul 
capului/ 
lateral (%) 

Capul sus 
/jos (%) 

 
Vorbit 

(%) 

 
2. Mers (%) 

 
Medie (%) 

I 31 A.R. 7,52 7,16 6,66 6,72 6,67 6,95 

2 32 A.R. 6,23 7,43 7,87 6,30 7,25 7,02 

3 33 A.R. 7,47 7,69 6,66 6,77 7,03 7,12 

4 34 A.R. 8,08 6,38 8,11 6,50 6,84 7,18 

5 35 A.R. 7,22 7,90 8,02 7,61 7,76 7,70 

6 16 T.C. 7,11 8,02 7,38 8,08 7,22 7,56 

7 17 T.C. 8,07 7,86 8,17 6,73 8,14 7,79 

8 18 T.C. 7,61 6,98 7,49 6,46 6,33 6,98 

9 19 T.C. 7,20 7,26 7,04 7,87 7,75 7,42 

10 20 T.C. 6,94 8,01 7,86 8,06 7,96 7,77 

Toate cele 50 de rezultate în urma exercițiilor individuale nu au depășit 11 % 
Toate cele 10 medii aritmetice ale purtătorilor individuali nu au depășit 8 %. 

Test trecut 
(FFP2) 

 
 

Subiect 
testare 

Lungimea 
feței 
(mm) 

Lățimea 
feței 
(mm ) 

Adâncimea 
feței 
(mm) 

Adâncimea 
gurii 
(mm) 

I 117 155 130 60 

2 113 148 128 62 

3 1 12 160 134 59 

4 11 5 148 125 61 

5 120 158 132 57 

6 118 150 134 59 

7 I 15 152 130 57 

8 11 7 1 55 134 59 

9 114 149 128 57 

10 110 150 131 55 

Doar pentru informare 
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7.9.2 PĂTRUNDEREA ÎN MATERIALUL FILTRANT (EN 149:2001 + Al :2009 clauza 8.11) 

 
Metoda de testare: Descrisă în Clauza 8.11 

 
CERINȚĂ REZULTATE COMENTARIU 

  
 
 

 
Test trecut 

 
 
 
 

Pentru detalii consultați Anexa IIIA și IIIB 

 
Anex IIIA-Rezultatul testului: 

Rezultatele obținute în urma testului sunt prezentate în tabelele următoare; 
 

Nr. de 
probe 

 
 

Condiții 

Pătrunderea clorurii de sodiu în 
conformitate cu EN 13274- 
7:2019 
[%] 
Debit 95 l/min 

 
Cerințe în 
conformitate cu EN 
149:2001+A1 :2009 

 

Evaluarea conformității / 
neconformității rezultatelor 
testului  

36  
Primit, original 

0.53  

 
FFP1 ≤ 20 % 

FFP2 ≤ 6 % 

FFP3 ≤ 1 % 

 
Test trecut 

 
Semimăștile filtrante îndeplinesc 
cerințele standardului EN 
149:2001+A1:2009 menționate la 
punctul 7.9.2 în intervalul claselor 
de protecție unu și doi (FFP1 , 
FFP2) 

37 0,54 
38 0.43 
1 

Tratament uzură 
simulat 

0,65 
2 0,70 

-
 

3 0.57 
10 Rezistență mecanică + 

Condiții de 
temperatură 

0,48 
11 0,67 
12 0,55 

 
 Anexa IDB- Rezultatul testului: 

Rezultatele obținute în urma testului sunt prezentate în tabelele următoare; 
Nr. de 
probe 

Condiții Pătrunderea uleiului de parafină în 
conformitate cu EN 1 3274-7:2019 
[%] 
Debit 
95 l/min 

Cerințe în 
conformitate cu EN 
149:2001 +A1:2009 

Evaluarea conformității / 
neconformității rezultatelor 
testului  

39  1.72  Test trecut 

40 Primit, original 1 ,64   

41  1.49 FFP1 ≤ 20 %  
 
FFP2 ≤ 6 % 
 
 FFP3 ≤ 1 % 

Semimăștile filtrante 
îndeplinesc cerințele 
standardului EN 
149:2001+A1:2009 
menționate la punctul 7.9.2 în 
intervalul claselor de 
protecție unu și doi (FFP1 , 
FFP2) 

4 
 

1.74 
Tratament uzură simulat 5 L78 

6 1.72 
13 Rezistență mecanică + 

Condiții de 
temperatură 

1 , 84 
14 1.87 
15 1.64 
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u. 

Clasificare Pătrundere maximă a aerosolilor de 
testare 

Test 
NaCl 95 

l/min 
%max 

Test ulei de 
parafină 95 

l/min 
%max 

FFPl 20 20 
FFP2 6 6 
FFP3 l l 
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7.10 COMPATIBILITATEA CU PIELEA (EN 149:2001 + A1 :2009 clauza 8.4, 8.5) 

Metoda de testare: Descrisă în Clauza 8.4 și 8.5. 

 
 
 
 
 
 

Laborator B 

 
 

7.11 INFLAMABILITATEA (EN 149:2001 + A1 :2009 clauza 8.6) 

Metoda de testare: Descrisă în Clauza 8.6 

 
 
 
 
 
 

Anex IV-Rezultatul testului: Rezultatele obținute în urma testului sunt prezentate în tabelele următoare:  
 
 
 
 
 
 
 

 
Laborator B 

 

7.12 CONȚINUTUL DE DIOXID DE CARBON DIN AERUL INHALAT (EN 149:2001 + A1 :2009 clauza 8.7) 

Metoda de testare: Descrisă în Clauza 8.7  

 
 
 
 
 
 

Anexa V- Rezultatul testului: Rezultatele obținute în urma testului sunt prezentate în tabelele următoare:  
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CERINȚĂ REZULTATE COMENTARIU 

Materialele cu care pielea purtătorului pot intra în 
contact nu trebuie să fie cunoscute ca putând 
provoca iritații sau alte efecte adverse pentru 
sănătate. 

 
Test trecut 

Nu au fost raportate de către subiecți iritații sau alte efecte 
adverse pentru sănătate sau sensibilitate în timpul testelor 
de performanță practică și TIL. 

 

CERINȚĂ REZULTATE COMENTARIU 

Materialele utilizate nu trebuie să prezinte un pericol pentru purtător și nu 
trebuie să fie foarte inflamabile. La testare, semimăștile filtrante pentru 
protecția împotriva particulelor nu trebuie să ardă și nu trebuie să continue să 
ardă 5 secunde după îndepărtarea flăcării. 

 
 

Test trecut 

 
 

Pentru detalii consultați 
Anexa IV 

 

Nr. de 
probe 

Condiții Inspecție vizuală Cerințe în conformitate cu 
EN 149:2001+A l :2009  

Evaluarea conformității / 
neconformității rezultatelor 
testului 

45 
Primit, original 

0,0 s Semimasca filtrantă pentru 
protecția împotriva particulelor nu 
trebuie să ardă și nu trebuie să 
continue să ardă 5 secunde după 
îndepărtarea flăcării  
 

Test trecut 
Semimăștile filtrante îndeplinesc 
cerințele standardului EN 149:2001 
+ A1:2009 menționate la punctul 
7.11 

46 0, I s 

21 Condiții de 
temperatură 

0,3 s 

22 0,3 s 

 

CERINȚĂ REZULTATE COMENTARIU 

Conținutul de dioxid de carbon din aerul inhalat 
(spațiul mort) nu trebuie să depășească o medie de 
1,0 % (per volum) 

 
Test trecut 

 
Pentru detalii consultați Anexa V 

 

Nr. de 
probe 

Condiții Conținutul de 
CO2 din aerul 
inhalat [%] 
per volum 

Un conținut 
mediu de CO2 
din aerul inhalat 
[%] per volum 

Cerințe în  
conformitate cu EN 
149:2001+A1:2009 

Evaluarea conformității / 
neconformității rezultatelor 
testului 

26  0,63  Conținutul de CO2 din 
aerul inhalat nu trebuie 
să depășească o medie 
de 1,0% per volum 

Test trecut 
Semimăștile filtrante 
îndeplinesc cerințele 
standardului EN 149:2001 + 
A1:2009 menționate la 
punctul 7.12 

    

27 Primit, original 0,73 0,67 
 

28 
 

0,67   
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Laborator B 

Metoda de testare: Descrisă în Clauza 8.4, 8.5 

7.13 ECHIPAMENT PENTRU CAP (EN 149:2001 + A1 :2009 clauza 8.4, 8.5) 

Lab - 

Metoda de testare: Clauza  8.2, 8.3.4, 8.8, 8.9.1 

 

7.15 SUPAPA (EN 149:2001 + A1:2009 clauza 8.2, 8.3.4, 8.8, 8.9.1) 

 
 

 
 
 

UNIVERSAL 
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CERINȚA REZULTATE COMENTARIU 

Echipamentul pentru cap trebuie să fie astfel 
conceput  încât semimasca filtrantă pentru 
protecția împotriva particulelor să poată fi 
pusă și îndepărtată cu ușurință. 

 
Test trecut 

 
Nu s-au raportat probleme cu echipamentul pentru cap de 
către purtători în timpul testului de performanță practică. 

Echipamentul pentru cap trebuie să fie reglabil sau 
auto-reglabil și trebuie să fie suficient de rezistent 
pentru a ține semimasca filtrantă pentru protecția 
particulelor fermă pe poziție și să îndeplinească 
cerințele de scurgere totală către interior pentru mască. 

 
Test trecut 

 
Nu s-au raportat probleme cu echipamentul pentru cap de 
către purtători în timpul testului de performanță practică. 

 
 

7.14 CÂMPUL VIZUAL (EN 149:2001 + A1:2009 clauza 8.4) 

Metoda de testare: Descrisă în Clauza 8.4 

 
 
 
 
 
 

Laborator B 

 
 
 
 
 
 
 

CERINȚA REZULTATE COMENTARIU 

O semimască filtrantă pentru protecția împotriva 
particulelor poate avea una sau mai multe supape de 
expirare, care trebuie să funcționeze corect în toate 
privințele. 

 
N/A 

 
Nu există supapă de expirare în probele testate. 

În cazul în care este prevăzută o supapă pentru expirare, 
aceasta trebuie să fie protejată împotriva sau să fie 
rezistentă la impurități și la deteriorarea mecanică și 
poate fi închisă sau poate include alte dispozitive 
necesare pentru masca filtrantă pentru a fi în 
conformitate cu punctul 7.9 

 

N/A 

 
 

Nu există supapă de expirare în probele testate. 

Supapa de expirare, în cazul în care este prevăzută, 
trebuie să continue să funcționeze corect după un debit 
continuu de expirare de 300 l/min într-o perioadă de 30s. 

N/A 
 

Nu există supapă de expirare în probele testate. 

În momentul în care carcasa supapei de expirare este 
atașată la partea frontală  aceasta trebuie să reziste axial 
la o forță de tracțiune de 10N aplicată timp de 10s. 

N/A 
 

Nu există supapă de expirare în probele testate. 
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L

CERINȚA REZULTATE COMENTARIU 

Câmpul vizual este acceptabil dacă se 
determină astfel în testele practice de 
performanță. 

 
Test trecut 

Nu au existat comentarii nefavorabile în urma 

testelor de performanță practică. 
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/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERINȚĂ REZULTATE COMENTARIU 
  

 
 
 

Test trecut 

 
 
 

 
Pentru detalii consultați Anexa 
VIA-VIB  

 Clasificare Rezistența maximă permisă mbar)  

Inhalare Expirare 

30 I/min 95 I/min 160 I/min 
FFP1 0.6 2.1 3.0 

 FFP2 0.7 2.4 3.0 
 FFP3 1.0 3.0 3.0 
 

 
 
 
 
 

Nr. de 
probe 

Condiții Rezistența la inhalare (mbar) 

Debit 30 
l/min 
[mbar] 

Cerințe în conformitate 
cu EN 149:2001 +A1 
:2009 

Debit  
95 l/min 
[mbar] 

Cerințe în 
conformitate cu EN 
149 :200l +A1 
:2009 

Evaluarea 
conformității / 
neconformității 
rezultatelor 
testului 

42  
Primit, original 

0,58  

 
FFPI  :S 0,60 
 
FFP2 :S 0,70 
 
FFP3 :S 1,0 

2,25  

 
FFP1 ≤ 2,10  
 
FFP2 ≤ 2,40 
 
 FFP3 ≤ 3,00 

 
 
 
Test trecut  
Calificare ca 

FFP1 , FFP2, 
FFP3 

43 0,63 2,25 
44 0,66 2,20 

7 Tratament uzură 
simulat 

0,60 2,27 
8 0,53 2.22 
9 0,55 2,23 
23  

Condiții de 
temperatură 

0,60 2,23 

24 0,52 2,23 

25 0,65 2,22 

 
 

                             Rezistența în timpul  expirării 
 
 

Nr. de 
probe 

Condiții Debit Cu fața Cu fața 
vertical 
în sus 

Cu fața 
vertical 
în jos 

Întins 
pe 
partea 
stângă 

Întins 
pe 
partea 
dreaptă 

Cerințe în 
conformitate cu 
EN 149 :200l 
+A1 :2009 

Evaluarea 
conformității / 
neconformității 
rezultatelor 
testului 

42  
Primit, 
original 

160 l/min 

2,46 2,15 2,32 2,11 2,26 

FFP1 ≤ 3,0  
 
FFP2 ≤ 3,0 
 
FFP3 ≤ 3,00 

Test trecut  
Calificare ca 

FFP1 , FFP2, 
FFP3 

43 2,22 2,48 2,13 2,38 2,41 
44 2,50 2,26 2,34 2,12 2,11 
7 Tratament 

uzură simulat 
2,30 2,17 2,45 2,38 2,26 

8 2,27 2,37 2,19 2,30 2,46 
9 2,19 2,33 2,16 2,31 2,11 
23  

Condiții de 
temperatură 

2,38 2,14 2,25 2,35 2,19 

24 2,45 2,16 2,43 2,22 2,40 

25 2,14 2,25 2,19 2,42 2,24 
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7.16 REZISTENȚA ÎN TIMPUL RESPIRAȚIEI (EN 149:2001 + Al :2009 clauza 8.9) 

Metoda de testare: Descrisă în Clauza 8.9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexa VIA-Rezultatul testului: 
Rezultatele obținute în urma testului sunt prezentate în tabelele următoare; 

 
Rezistența în timpul  inhalării 
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Lab - 

Metoda de testare: Descrisă în Clauza 8.8, 8.10 

7.17 ÎNFUNDARE (EN 149:2001 + A1 :2009 clauza 8.9, 8.10) 

I

 
 
 
 
 

 
CERINȚĂ REZULTATE COMENTARIU 

Semimăști filtrante pentru particule cu supape: 
După înfundare rezistențele la inhalare nu trebuie să 
depășească: FFP1:4mbar, FFP2:5mbar, FFP3:7mbar 
la un debit continuu de 95L/min. Rezistența la 
expirare nu trebuie să depășească 3mbar la un debit 
continuu de 160 L/min.  
Semimăști filtrante pentru particule fără supape: 
După înfundare rezistențele la inhalare nu trebuie 
să depășească: FFP1:3mbar, FFP2:4mbar, 
FFP3:5mbar 3mbar la un debit continuu de 
95L/min  

 
 
 

NAs 

 
 
 

Acesta este un test opțional, care nu a fost solicitat de către 
client. 

 
 
 
 

7.18 COMPONENTE DEMONTABILE (EN 149:2001 + A1 :2009 clauza 8.2) 

Metoda de testare: Descrisă în Clauza 8.2 

 
 
 
 
 
 
 

Lab - 
 
 

Test trecut Cerință satisfăcută. 

NCR Cerință nesatisfăcută. Consultați secțiunea "Detalii privitoare la rezultate" pentru informații suplimentare. 

NAs Evaluare nerealizată. 

N/A Cerință neaplicabilă. 

 
INFORMAȚII DESPRE LABORATOR  

Cod Denumirea laboratorului Explicații privind competența 
 

Lab A 
UNIVERSAL SERTlFIKASYON VE 
GOZETIM HIZMETLERI TIC. LTD. STI. 

Servicii de laborator interne ale Organismului notificat 

 
 

Lab B 

GCNTR ULUSLARARASI 
BELGELENDIRME, GOZET IM, EGITIM 
VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI 
KOCAELI DILOVA SUBESI 

Laboratorul deține o acreditare din partea Agenției de 
Acreditare din Turcia cu numărul AB- 1 252-T în 
conformitate cu EN 1SO/IEC 1 7025:201 7. 

• Laboratoarele sunt organisme contractate de UNIVERSAL CERTlFICATION iar competența tehnică a 
laboratoarelor se află și sub supravegherea/evaluarea  UNIVERSAL CERTIFICATION pe baza 
prevederilor standardului EN ISO/IEC 17065 Cerinţe pentru organisme care certifică produse, procese şi 
servicii. 

• Fiecare rezultat al testului care apare în acest raport este prezentat cu codul de laborator emitent. 
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CERINȚA REZULTATE COMENTARIU 

Toate componentele demontabile (dacă sunt 
prevăzute) trebuie să fie conectate și securizate cu 
ușurință, acolo unde este posibil manual 

N/A Nu există componente demontabile. 
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