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Onderhoud  
 
Er kan sprake zijn van onderhoud “na gebruik” of van periodiek onderhoud om de 6 of 12 maanden.  
In de handleiding van het beschermingsmiddel kunt u nalezen wat en wanneer er onderhoud moet 
plaats vinden en / of er gereinigd moet worden. Wanneer de handleiding geen duidelijke 
aanbevelingen geeft over het uit te voeren onderhoud, kunt u de onderstaande tabel gebruiken.  
 
Tabel voor gelaatsstukken (kwart- , half- en volgelaatsmaskers en mondstukken).  

WAT TE DOEN Voor 
gebruik 

Na 
gebruik 

6 
maandelijks 

Jaarlijks 2 Jaarlijks 6 jaarlijks 

Reinigen  X  X   

Desinfecteren  X  X   

Testen van 
werking van 
dichtheid 

  X  X  

Vervangen 
spreekmembraam 

    X X 

Vervangen 
dichtheidsring 

    X X 

Vervangen 
membranen en 
ventielen 

    X X 

Controle 
schroefdraad 

     X 

Nazicht op goede 
werking door de 
gebruiker 

X      
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1. Controleer of het masker goed aansluit.  
Leg je hand op het filter, als je geen adem krijgt, dan sluit het masker voldoende aan. De maskers van 
adembescherming dienen goed aan te sluiten op het gezicht van de gebruiker. De pasvorm en het 
onderhoud van deze systemen zijn belangrijk voor de veiligheid van het gebruik. Zo zijn met name de 
gasfilters een belangrijk onderdeel, omdat deze een beperkte gebruiksduur hebben. Deze dienen 
regelmatig vervangen te worden. Overleg hier over met je werkgever. 
 
2. Controleer de ventielen vòòr het gebruik.   
Controleer eventuele vervormingen en de kwaliteit (zachtheid) van de ventielen.  
Dat geldt ook voor de afsluitranden van het masker. Deze moeten zacht zijn.  
Zowel de afsluitranden als de ventielen kunnen door blootstelling aan zonlicht of niet tijdig reinigen 
zeer snel uitharden, waardoor ze onvoldoende afsluiten.  
 

 
Uitlaatventiel dat niet meer afsluit.  
 

 
Vervuild uitlaatventiel  
 

 
TIP: maak gebruik van maskercontroles bij uw leverancier! 

  


