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Dit handboek geeft gebruikers algemeen advies. Elke 
individuele toepassing dient echter specifiek te worden 
gecontroleerd. Alle informatie is naar beste weten en kunnen 
samengesteld. Dit impliceert echter geen aansprakelijkheid. 
Dräger aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud 
van dit handboek.

De informatie en gegevens in dit handboek zijn onderhevig 
aan technische wijzigingen en kunnen niet altijd actueel 
zijn. Neem bij de producten van Dräger te allen tijde de 
gebruiksaanwijzing in acht.

De reproductie van gebruiksnamen, handelsnamen, 
productidentificaties, enz., zelfs zonder specifieke 
aanduiding, betekent niet dat mag worden aangenomen dat 
voor dergelijke namen geen handelsmerkbescherming geldt 
en zij dus door iedereen mogen worden gebruikt.

Technische gegevens: Wijzigingen voorbehouden
1ste editie
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BESCHERMT EEN FILTERSYSTEEM VOLDOENDE TEGEN GEVAARLIJKE STOFFEN 
OP DE WERKPLEK?

Dit is afhankelijk van de toestand van de omgevingslucht en omstandigheden op uw werkplek. 
Een filtersysteem biedt slechts voldoende bescherming indien aan bepaalde voorwaarden is 
voldaan. Indien dit niet het geval is, dient u omgevingslucht onafhankelijke adembescherming 
te gebruiken.

Filtersystemen kunnen voldoende zijn indien:
– Het zuurstofgehalte in de lucht ten minste 19% vol. bedraagt
 (ten minste 18% vol. volgens Nederlandse wet- en regelgeving)
– Het soort gevaarlijke stof bekend is en er filtermateriaal voor is
–  De concentratie van de gevaarlijke stof zich binnen de toegestane limieten voor de 

toepassing van filtersystemen bevindt

Filtersystemen          
                                  gebruiken
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WAT IS DE JUISTE BESCHERMING VOOR ELKE GEVAARLIJKE STOF?

Gevaarlijke stof 
(geabsorbeerd via de luchtwegen) Bescherming

Stof en rook Deeltjesfilter

Gassen en dampen Gasfilter

Deeltjes, gassen en dampen Combinatiefilter

Zuurstoftekort en/of te hoge 
concentraties van gevaarlijke stoffen

Onafhankelijke 
adembescherming

MASKERS EN FILTERS VAN DRÄGER

Op de website van Dräger vindt u meer informatie over de maskers en filters.  
Of neem contact op met uw plaatselijke Dräger-contactpersoon.

LINK: www.draeger.com

Filtersystemen zijn niet voldoende indien:
–  De kans bestaat dat de gevaarlijke situatie kan veranderen (bijv. slecht geventileerde 

containers, tanks, tunnels en schepen)
–  De gevaarlijke stoffen geringe waarschuwingseigenschappen hebben (geur of smaak)
–  De concentraties van gevaarlijke stoffen een direct levensgevaar of gevaar voor de 

gezondheid vormen (IDHL)
– De gevaarlijke stof niet wordt tegengehouden door het filtermateriaal
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GEBRUIKSADVIEZEN VOOR MASKERS EN FILTERS

1. Waar moet ik bij het kiezen van een filtersysteem rekening mee houden?
De aard en concentratie van de gevaarlijke stoffen plus de plaatselijke werkomstandigheden 
moeten bekend zijn. De vereiste protectiefactor voor het filtersysteem moet worden vastgesteld. 
Filter en masker worden als één systeem beschouwd. Wij verzoeken u voor gebruik de met het 
systeem meegeleverde gebruiksaanwijzingen te lezen. 

2.  Controleer het onderstaande met betrekking tot de beoogde 
bedrijfsomstandigheden:

–  Is er ten minste 19% vol. zuurstof in de omgevingslucht aanwezig? 
  (Controleer uw plaatselijke regelgeving - in Duitsland is een minimum van 17% vol. vereist; 

in andere landen kunnen andere waarden van toepassing zijn.)
– Welke schadelijke stoffen zijn in de omgevingslucht aanwezig?
– In welke concentraties zijn de schadelijke stoffen aanwezig?
–  In welke vorm zijn de schadelijke stoffen aanwezig? Gasvormig, deeltjes of een combinatie  

van beide?
–  Hebben de schadelijke stoffen voldoende waarschuwingseigenschappen (bijv. reuk of smaak?)
–  Welke grenswaarden gelden voor de beroepsmatige blootstelling (Occupational Exposure 

Limits of OEL's)?
–  Is naast adembescherming nog gebruik van andere persoonlijke beschermingsmiddelen 

vereist, bijv. bescherming van gezicht of gehoor?

AFHANKELIJKE ADEMBESCHERMING

Kies   
    het juiste filtersysteem
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3. Welk filtersysteem heb ik nodig?
Beantwoord alle bovenstaande vragen om de benodigde beschermingsklasse te kunnen 
bepalen. Tabel 1 geeft u een overzicht van de nominale protectiefactor (NPF) en toegepaste 
protectiefactor (TPF) voor elk type filtersysteem. De NPF (nominale protectie factor) is 
afgeleid van hoogst toegestane lekkageniveau voor het betreffende filtersysteem.  De NPF is 
echter onder ideale omstandigheden (laboratoriumcondities) bepaald.

Door de NVvA (Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen) wordt de TPF (toegepaste 
protectie factor) aanbevolen.  De concentratie en grenswaarde van de schadelijke stof zijn 
vereist om de minimaal vereiste protectiefactor te bepalen. Een grenswaarde of de toegekende 
grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling (OEL) van de stof is de concentratie van een 
specifieke stof in de lucht – gemiddeld over een referentieperiode – waarbij er geen bewijs is 
dat blootstelling aan de stof, in die concentratie, op dagelijkse basis, een gevaar vormt voor de 
gezondheid. Ofwel de grenswaarde is de maximale concentratie waarin zonder bescherming 
gewerkt mag worden.
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TABEL 1: LIJST VAN ADEMBESCHERMINGSAPPARATUUR 

Toestel Beschrijving
Nom. 
protectie- 
factor 1)

Toegep. 
protectie- 
factor 

Deeltjesfilters

Halfgelaatsmasker met filter 
(EN 149)

FFP1
FFP2
FFP3

4
12
50

4
10
20

Kwart- of halfgelaatsmasker 
met filter (EN 140)

P1
P2
P3

4
12
48

4
10
20

Volgelaatsmasker met filter 
(EN 136)

P1
P2
P3

5
16
1.000

4
10
40

Aanblaasfilterunit met helm of 
hoofdkap (EN 12941)

TH1P
TH2P
TH3P

10
50
500

10
20
10

Aanblaasfilterunit met kwart-, 
half- of volgelaatsmasker  
(EN 12942)

TM1P
TM2P
TM3P

20
200
2.000

10
20
40

Gasfilters

Kwart- of halfgelaatsmasker 
met filter (EN 140) 50 10

Volgelaatsmasker met filter 
(EN 136 GasX) 2.000 20

1) Houd er rekening mee dat de prestatie die wordt aangegeven door de NPF alleen behaald kan worden indien het ademluchttoestel onder ideale 
omstandigheden en conform de gebruiksaanwijzing wordt gebruikt en onderhouden. Zorg ervoor dat u het juiste formaat voor uw gezicht kiest en dat u 
het volgelaatsmasker alleen draagt wanneer u net geschoren bent, omdat gezichtsbeharing in het afdichtingsgebied voor lekkage kan zorgen. De waarden 
staan vermeld in het NEN-EN 529-rapport uit 2005. Andere nationale of plaatselijke regelgeving dient in acht te worden genomen.
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Mocht de schadelijke stof in zowel gas- als deeltjesvorm aanwezig zijn, dan dient de toegekende 
protectiefactor (TPF) voor elke vorm apart te worden vastgesteld. Bij de keuze van het 
filtersysteem moet de hogere protectiefactor worden gebruikt. De concentratie van gassen 
wordt gemeten in ppm (delen per miljoen = volume van de stof binnen 1 m3 omgevingslucht) 
of in mg/m3 (= gewicht van een stof binnen 1 m3 omgevingslucht) en de concentratie deeltjes 
(stof) uitsluitend in mg/m3. Omdat mg/m3 met gewicht en ppm met volume te maken heeft, 
kan mg/m3 niet direct in ppm worden omgezet. Hogere concentraties worden vaak in % per 
volume gegeven, 10.000 ppm = 1% vol.

D
-8

90
0-

20
09

VOORBEELD: BEPALEN VAN DE VEREISTE PROTECTIEFACTOR

Schadelijke stof: Loodstof (deeltjesbescherming vereist) 

Concentratie op de werkplek: 2 mg/m3

Grenswaarde (OEL): 0,1 mg/m3

Vereiste protectiefactor: Concentratie van schadelijke stof =   2   =  20
                   OEL                         0,1

U ziet in tabel 1 dat u voor een vereiste minimale protectiefactor van 20 (loodstof) een P3-filter 
nodig heeft – hetzij met een halfgelaatsmasker, een volgelaatsmasker of een aanblaasfilterunit.
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4. Wat is de maximale concentratie van schadelijke stoffen waarvoor ik het 
filtersysteem kan gebruiken?
U kunt de maximaal toegestane concentratie bepalen door de maximale gebruiksconcentratiefactor  
te vermenigvuldigen met de grenswaarde (OEL) van de schadelijke stof.

AFHANKELIJKE ADEMBESCHERMING

VOORBEELD: BEPALEN VAN DE MAXIMAAL TOEGESTANE 
CONCENTRATIE VAN SCHADELIJKE STOFFEN 2)

Schadelijke stof: Chloor

Grenswaarde (OEL): 0,5 ppm

Adembescherming:
Volgelaatmasker (maximale 
gebruiksconcentratiefactor van een 
volgelaatsmasker met gasfilter: 40)

Factor × OEL = maximaal toegestane concentratie 
schadelijke stoffen

40 × 0,5 = 20 ppm of 0,002% vol. chloor

De maximaal toegestane concentratie schadelijke stoffen voor chloor is daarom bij gebruik van 
een volgelaatmasker met gasfilter 20 ppm of 0,002 vol. % chloor.

maximale concentratie 
schadelijke stoffen =   maximaal toegestane concentratie × OEL

2)  Waarden en berekeningen zijn afkomstig van de Europese norm NEN-EN 529 uit 2005 en de Duitse bepaling BGR 190. Andere nationale of 
plaatselijke regelgeving dient in acht te worden genomen. OEL's zijn gebaseerd op Nederlandse regelgeving. Tijdgewogen gemiddelde waarden over een 
referentieperiode zijn eerder van toepassing dan grenswaarden voor kortstondige blootstelling.
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5. HOE KIES IK HET JUISTE FILTER?

Schadelijke stoffen komen in verschillende vormen voor, zoals aerosolen (deeltjes of druppels), 
gassen of dampen. Afhankelijk van hun verschijningsvorm moet u zich tegen één vorm of een 
mix hiervan beschermen.
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Aerosolen (deeltjes)
Stof, vezels, rook, micro-organismen 
(bijv. virussen, bacteriën, schimmels en hun sporen) en nevel
Gasachtige stoffen:
Gassen of dampen
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Deze tabel toont de kleurcodering van filters volgens NEN-EN 14387. Deze codering is bedoeld 
om u te helpen bepalen welk type filter nodig is voor een schadelijke stof.

TABEL 2: KLEURCODERING VAN FILTERS 

Kleurcode Type filter Belangrijkste toepassingsgebied

AX 3)  Gassen en dampen van organische verbindingen 
met een kookpunt van ≤ 65 °C

A  Gassen en dampen van organische verbindingen 
met een kookpunt van > 65 °C

B  Anorganische gassen en dampen, bijv. chloor, 
waterstofsulfide en waterstofcyanide (blauwzuur)

E Zwaveldioxide, waterstofchloride (zoutzuur) 

K  Ammoniak en organische ammoniakderivaten

CO 4) Koolstofmonoxide

Hg 5) Kwikdamp

NO 6)  Nitreuze gassen, incl. stikstofmonoxide

Reactor 7)  Radioactief jodium, incl. radioactief joodmethaan

P Deeltjes

3)  AX-filters mogen alleen worden gebruikt zoals door de fabriek aangeleverd. Hergebruik en gebruik tegen gasverbindingen is ten strengste verboden.
4)  CO-filters mogen slechts één keer worden gebruikt en dienen daarna te worden afgevoerd. Aanwijzingen volgens plaatselijke regelgeving en richtlijnen 

omtrent gebruiksduur zijn van toepassing.
5)  Hg-filters kunnen slechts maximaal 50 uur worden gebruikt conform NEN-EN 14387.
6)  NO-filters mogen slechts één keer worden gebruikt en dienen daarna te worden afgevoerd.
7)  Reactorfilters: Aanwijzingen volgens plaatselijke regelgeving zijn van toepassing.
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 8) Waarden voor gasfilter i.c.m. aanblaasfilterunit = 0,05% vol. (500 ppm) 
 9) Waarden voor gasfilter i.c.m. aanblaasfilterunit = 0,1% vol. (1.000 ppm)
10) Waarden voor gasfilter i.c.m. aanblaasfilterunit = 0,5% vol. (5.000 ppm)

TABEL 3:  DIFFERENTIATIE VAN FILTERTYPES

  Type filter Filterklasse Bescherming tegen
Maximaal toegestane 
concentratie schadelijke 
stoffen

  Gasfilter
Gassen en dampen 

Capaciteit:

 10 × OEL met halfgelaatsmaskers /
20 × OEL met volgelaatsmaskers,
maximum is echter:

1 Klein 0,1% vol. (1.000 ppm) 8)

2 Medium 0,5% vol. (5.000 ppm) 9)

3 Groot 1,0% vol. (10.000 ppm) 10)

   Deeltjes-filter

Deeltjes 

Efficiëntie 
(scheidend vermogen)

1 Klein 4 × OEL 

2 Medium 10 × OEL met halfgelaatsmaskers / 
10 × OEL met volgelaatsmaskers 

3 Groot 20 × OEL met halfgelaatsmaskers / 
40 × OEL met volgelaatsmaskers 

 
 

   Combinatie-
filter

Gassen, dampen, 
deeltjes

1-P2
2-P2
1-P3
2-P3

Juiste combinatie 
gas- en deeltjesfilters 
filtercombinatie van 
gas- en deeltjesfilters

Juiste combinatiewaarden

Voorbeeld: Loodstof OEL = 0,1 mg/m3 4 × 0,1 mg/m3 = 0,4 mg/m3 
 = maximaal toegestane concentratie loodstof bij gebruik van P1-filters. 

Filters zijn in verschillende klassen ingedeeld afhankelijk van hun capaciteit (gasfilters) of 
efficiëntie (deeltjesfilters). Gasfilters van klasse 2 mogen bij hogere concentraties of voor 
langere periodes worden gebruikt dan filters van klasse 1. De klasse van een deeltjesfilter 
geeft aan hoe efficiënt deeltjes uit de omgevingslucht worden gefilterd (klasse 1: ≥80%, kl.  
2: ≥94%, kl. 3: ≥99,95%).
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Voorbeeld van filtertype:

A2B2 P3                                                   

Dit filter is geschikt voor gebruik tegen:
A    Gassen en dampen van organische verbindingen met een kookpunt hoger  

dan 65 °C tot aan concentraties van filterklasse 2 (maximaal 5.000 ppm); of
B  Gassen en dampen van anorganische verbindingen zoals chloor, waterstofsulfide en 

waterstofcyanide tot aan concentraties van filterklasse 2 (maximaal 5.000 ppm); en
P  Deeltjes tot aan concentraties van filterklasse 3.
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6.   BIJ GEBRUIK VAN FILTERSYSTEMEN DIENEN  
DE VOLGENDE AANWIJZINGEN STRIKT IN ACHT  
TE WORDEN GENOMEN:

Gebruik nooit een filtersysteem...
–   in zuurstofarme omgevingen (indien O2 minder is dan 19% vol.)
–  in slecht geventileerde gebieden of besloten ruimten zoals containers, tanks, kleine 

kamers, tunnels en schepen
–  in atmosferen waarvan niet bekend is in welke concentraties de schadelijke  

stoffen aanwezig zijn of die direct bedreigend zijn voor het leven of de gezondheid  
(IDLH - Immediately Dangerous to Life and Health)

–  wanneer concentraties van een schadelijke stof hoger zijn dan de maximaal toegestane 
concentraties en/of de capaciteit van de filterklasse

–  wanneer de schadelijke stof slechte of geen waarschuwingseigenschappen heeft  
(geur, smaak en irritaties), bijv. aniline, benzeen, koolstofmonoxide en ozon

Het gebied direct verlaten indien...
– de ademweerstand merkbaar toeneemt
– u zich duizelig begint te voelen of pijn krijgt
–  u de schadelijke stof ruikt, proeft of irritatie ondervindt
– het filtersysteem beschadigd is

Zorg ervoor dat...
– het filtersysteem goed past (gladde huid) en op de juiste manier wordt gedragen
– u het juiste filter gebruikt voor de betreffende werkzaamheden en omstandigheden
–  u een combinatiefilter gebruikt wanneer schadelijke stoffen in gas- én deeltjesvorm 

aanwezig zijn of kunnen zijn

!
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7. HOE LANG GAAT EEN FILTER MEE?

De levensduur van een filter hangt af van de  
filterklasse en de omgevingscondities.

Factoren die invloed hebben op de levensduur:
– Concentratie van de schadelijke stoffen in de omgevingslucht
– Samenstelling van de schadelijke stoffen
– Vochtigheid
– Temperatuur
– Ademsnelheid van de gebruiker

Omdat de levensduur door veel verschillende factoren beïnvloed wordt, is het niet mogelijk 
een schatting te geven. Plaatselijke of bedrijfsspecifieke richtlijnen moeten worden nageleefd.

Het einde van de levensduur van een filter kan worden herkend aan...
– een merkbare geur/smaak bij gasfilters
– toegenomen ademweerstand bij deeltjesfilters
– beide bij gebruik van combinatiefilters

Dit is slechts een kleine keuze uit de schadelijke stoffen, als voorbeeld. 
Voor verdere informatie en een ruime selectie aan schadelijke stoffen kunt  
u onze gevaarlijke stoffendatabase Dräger VOICE via internet raadplegen.

LINK: www.draeger.com/voice
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Deeltjes

Wegwerpartikel / éénmalig gebruik Herbruikbaar Motoraangedreven 
aanblaasfilterunit

Dräger 
X-plore® 2100

Dräger 
X-plore® 8000

Dräger X-plore® 
1310 FFP1

Dräger X-plore® 
1710 FFP1

Dräger X-plore® 
1710+ FFP1

Dräger X-plore® 
1320 FFP2

Dräger X-plore® 
1720 FFP2

Dräger X-plore® 
1720+ FFP2

Dräger X-plore® 
1330 FFP3

Dräger X-plore® 
1730 FFP3

Dräger X-plore® 
1730+ FFP2

EEN OVERZICHT VAN DE OMGEVINGSLUCHT AFHANKELIJKE 
ADEMBESCHERMING VAN DRÄGER

Een masker voor 

       elke taak
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Deeltjes, gassen, dampen

Halfgelaatsmaskers VolgelaatsmaskersMotoraangedreven 
aanblaasfilterunit

Enkel filter Twinfilter

Dräger 
X-plore® 3300

Enkel filter Twinfilter

Dräger 
X-plore® 5500

Dräger 
X-plore® 6000

Dräger 
X-plore® 8000

Dräger 
X-plore® 4700

Dräger 
X-plore® 3500

EEN OVERZICHT VAN DE OMGEVINGSLUCHT AFHANKELIJKE 
ADEMBESCHERMING VAN DRÄGER

Een masker voor 

       elke taak
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HOOFDKANTOOR
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Duitsland

www.draeger.com

NEDERLAND
Dräger Nederland B.V.
Huygensstraat 3-5 
2721 LT Zoetermeer
Postbus 310
2700 AH Zoetermeer
Tel   +31 (0)79 344 46 66
Fax +31 (0)79 344 47 90
receptie@draeger.com

Dräger Nederland B.V.
Marine & Offshore
Beurtschipperstraat 1 
3194 DK Hoogvliet
Tel   +31 (0)10 295 27 40
Fax +31 (0)10 295 27 09
sales-mo.sd.nl@draeger.com 

BELGIË
Dräger Safety België N.V.
Heide 10
1780 Wemmel
Tel   +32 2 462 62 11
Fax +32 2 609 52 60
stbe.info@draeger.com

Vind uw Dräger- 
contactpersoon op: 
www.draeger.com/contact

Niet alle producten, functies of diensten worden in alle landen verkocht. 
De vermelde handelsmerken zijn alleen in bepaalde landen gedeponeerd en niet noodzakelijkerwijs in het  
land waarin dit materiaal wordt uitgebracht. Ga naar www.draeger.com/trademarks voor de actuele status.


