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Juiste gebruik en regelgeving van
stofmaskers
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Inleiding

Stofdeeltjes kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid.
Mensen die ermee werken moeten voorkomen dat ze
schadelijke deeltjes inademen.
Ademhalingsbescherming is daarbij noodzakelijk, maar
die moeten dan wel de juiste pasvorm hebben en op de
goede manier gebruikt worden worden.

Bij verkeerd gebruik sluit het
adembeschermingsmiddel niet goed aan op het
gezicht en is de gebruiker onvoldoende beschermd,
terwijl de gebruiker dénkt dat hij veilig werkt. Bijna de
helft van alle adembescherming heeft niet de juiste
pasvorm en biedt daarom ook niet de verwachtte
bescherming. Hoog tijd voor bewustwording!

Mac-Waarde
Welk stofmasker u nodig heeft, is afhankelijk van:
1. hoe schadelijk de stof in de werkruimte is
2. de concentratie in de lucht.
Met behulp van de MAC-waarde kunt u bepalen of u
veilig met de stof kunt werken. De MAC-waarde, ofwel
grenswaarde, is de maximaal aanvaarde concentratie
van een stof in de lucht. Let bij het kiezen van een
mondmasker op tot hoeveel keer de MAC-waarde deze
bescherming biedt. De beschermingsklassen worden
aangegeven met een zogeheten FFP-codering (Filtering
Facepiece Particals). Een stofmasker is voorzien van de
code FFP1, FFP2 of FFP3. FFP1-maskers hebben een
filterefficiëntie van minimaal 78% en de
kwaliteitsaanduiding FFP2 staat voor een minimale
efficiëntie van 92%.

FFP3-maskers hebben een minimale efficiëntie van
98% en bieden dus de beste bescherming. Om tot een
verantwoorde keuze te komen moet u weten hoe
schadelijk de stof, het gas of de damp is en hoeveel
ervan vrijkomt. Met behulp van de MAC-waarde kunt u
bepalen of u veilig in een ruimte kunt werken.
Stof wordt verdeeld in drie klassen:
2a voor grof stof met een MAC-waarde van 10
mg/m³ of hoger
2b voor schadelijk fijnstof met een MAC-waarde
van 0,1 tot 10 mg/m³ met uitzondering van asbest
2c voor giftige stoffen met een MAC-waarde
kleiner dan 0,1 mg/m³. Dit zijn stoffen zoals asbest,
kankerverwekkende stoffen, bacteriën, virussen en
proteolytische enzymen.

Regelgeving
De werkgever is verplicht zorg te dragen voor veilige
werkomstandigheden. Dat betekent dat er bij de bron
begonnen moet worden met veiligheid, door goede
afzuiging en ventilatie, afwisselend werk en het
vermijden van giftige stoffen en dampen. Als er dan
nog gevaarlijke stoffen boven de MAC-waarde worden
gemeten, dient een werkgever PBM's ter beschikking te
stellen. Stofmaskers beschermen uitsluitend tegen
vaste stofdeeltjes, vezels,

micro-organismen, nevels en aërosolen (zwevende
druppeltjes en stofjes).
Dit whitepaper gaat verder in op het juiste gebruik van
stofmaskers en de Fittest die op termijn verplicht zal
worden gesteld om te garanderen dat de stofmasker
daadwerkelijk die bescherming biedt, die men mag
verwachten.
Tot die tijd zijn de huidige normen en richtlijnen van
kracht:
HSE 282/28, France JORF n0062 en EN-529:2005.
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Het belang van een goede pasvorm
Stofmaskers zijn alleen doeltreffend wanneer de
randen van het stofmasker goede aansluiten op het
gelaat. Zodra het masker niet goed afsluit, is
bescherming niet langer vanzelfsprekend omdat
besmette lucht door de openingen ingeademd kan
worden. Nauwsluitende maskers moeten echt dicht
tegen het gezicht van de drager zitten om de
bescherming te geven die ervan verwacht wordt. Dit
geldt ook voor onderhoudsvrije maskers (ook wel
´stofmaskers´ genoemd). Daarom is de pasvormtest
(of fit-test) in vele landen vereist voordat een
werknemer met het verplichte ademhalingssysteem
aan het werk gaat.

In de volgende gevallen worden pasvormtesten
geadviseerd:
.
Elke keer dat een ademhalingsbeschermingproduct wordt gebruikt die anders is van formaat,
vormgeving, model of makelij.
·
Als het gezicht zodanig is veranderd dat dit de
pasvorm beïnvloedt, zoals bij een aanzienlijke
verandering van het lichaamsgewicht of een grote
tandheelkundige ingreep. Ook baardgroei is een factor
voor lekkage!
·
Op regelmatige basis in bepaalde landen,
bijvoorbeeld in de V.S., moet de pasvormtest jaarlijks
worden herhaald.

Er zijn twee soorten testen:
de kwalitatieve en kwantitatieve test
Kwalitatief (KLFT)

Kwantitatief (KNFT)

De kwalitatieve face fittest is een subjectieve
testmethode en wordt ook wel de bitter/zoet-test
genoemd. Bij deze test moet de gebruiker zijn
adembeschermingsmiddel opzetten en krijgt daarna een
grote kap over zijn hoofd. In deze kap wordt een bittere
of zoete stof verneveld. Neemt de gebruiker de geur of
smaak niet waar tijdens de test, dan valt de face fittest
positief uit en kan de gebruiker het
adembeschermingsmiddel gebruiken op de werkplek.

De kwantitatieve face fittest is een objectieve manier
om de afdichting van de adembescherming op de
medewerker te controleren. Om een kwantitatieve
fittest methode uit te voeren moet er een fittest
protocol gevolgd worden. Hier is de HSE 282/28 uit
Engeland een voorbeeld van.
Elk face fittest protocol bestaat uit verschillende
oefeningen die de drager van het adembeschermingsmiddel moet doorlopen. Gedurende de face fittest
wordt bij elke oefening een ‘fitfactor’ berekend. De
fitfactor zegt iets over de mate van bescherming van
het adembeschermingsmiddel in combinatie met de
gebruiker. Deze fitfactor wordt berekend aan de hand
van een meting van de concentratie aan stofdeeltjes
binnen én buiten het masker.
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Een kwalitatieve fit test (KLFT) mag alleen worden
gebruikt om de pasvorm te testen van bepaalde
luchtzuiverende maskers met negatieve druk en
nauwsluitende maskers met positieve druk en luchttoevoer. Deze testen hangen af van het vermogen van de
gebruiker om een bepaalde smaak of geur waar te
nemen.

De kwantitatieve methode van Face Fittesten is
bedoeld voor situaties waarbij een hoge
beschermingsgraad is vereist. Hierbij wordt van te
voren de gewenste ‘fitfactor’ (van het Engelse ‘to fit’)
bepaald. Bij de test wordt een instrument gebruikt
dat de lekkage rond de gezichtsafdichting meet en
een numeriek resultaat geeft, de ´pasvormfactor´
genaamd.
Kijk hier voor een video over een KNFT

Lichaamsbeweging tijdens de test
Omdat je tijdens de werkzaamheden met een stofmasker vaak in beweging bent, is het van belang om ook tijdens de
fittest bepaalde bewegingen en inspanningen uit te voeren, zodat ook een testsituatie toch een weergave van de
werkelijkheid nabootst.

Kwantitatief
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Aspecten van een goede pasvorm
De afdichting van het masker

Compatibaliteit met andere PBM's

Een goede pasvorm betekent dat het masker dicht tegen
uw huid aan zit. Een masker kan alleen zijn werk doen
als er lucht door het filter gaat. Lucht zal de weg van de
minste weerstand volgen, dus als er geen afdichting is,
gaat de lucht langs de openstaande randen in plaats van
via het masker en dan neemt de bescherming af.

Veiligheidsbrillen, gehoorbescherming, vizieren,
veiligheidshelmen en overalls kunnen elkaar allemaal
in de weg zitten voor de ruimte op iemands gezicht,
hoofd of lichaam. Als bijvoorbeeld een
halfgelaatsmasker niet goed past (vooral als het te
groot is) kan het een bril overlappen. Hoe vaker dat
gebeurt, des te vaker een bril kan beslaan en des te
groter is de kans dat dit de afdichting van het masker
beïnvloedt. Om deze problemen te voorkomen
voordat ze zich voordoen tijdens het werk, vereisen
pasvormvoorschriften dat PBM die afbreuk zouden
kunnen doen aan de afdichting ook juist tijdens de
pasvormtest moeten worden gedragen.

Afdichtingscontrole door gebruiker: een essentiële
dagelijkse test
Werknemers die nauwsluitende
ademhalingsbescherming dragen, moeten elke keer dat
ze hun stofmasker opzetten een afdichtingscontrole
uitvoeren. Mogelijk schrijft de nationale regelgeving dit
ook voor, tenzij het masker vrijwillig wordt gedragen. Een
pasvormtest garandeert dat het stofmasker past en voor
een veilige afdichting zorgt, maar een
afdichtingscontrole door de gebruiker garandeert dat het
masker elke keer op de juiste manier wordt gedragen.
Gebruikers kunnen zelf een afdichtingscontrole met
positieve of negatieve druk uitvoeren:
Een controle met positieve druk houdt in: u blokkeert het
uitademventiel op een half- of volgelaatsmasker. Meestal
gebruikt u daarvoor uw handen. Vervolgens probeert u uit
te ademen. Als de druk licht toeneemt, betekent dit dat er
geen lucht lekt langs de randen van het masker.
Een controle met negatieve druk houdt in: u blokkeert de
inlaatventielen op een half- of volgelaatsmasker. Meestal
gebruikt u daarvoor uw handen. Vervolgens probeert u in
te ademen. Als er geen lucht in komt, is de afdichting
juist.
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De juiste adembescherming in 4 stappen
Inventarisatie gevaren en risico's
Of het nu in de metaalsector is of een andere
bedrijfstak: elke sector kent zijn eigen risico´s en
gevaren. Als eerste moeten deze worden benoemd.
Wordt de werknemer blootgesteld aan fijnstof of
gevaarlijke gassen en dampen? Maak een lijst met
alle risico´s betreffende ademhalingsbescherming.
Op de markt zijn diverse meetapparaten verkrijgbaar,
waarbij u snel een indicatie krijgt van de
luchtkwaliteit in uw omgeving.

Evaluatie van de risico's
Beoordeel vervolgens alle aan ademhaling
gerelateerde risico´s. Hoe waarschijnlijk is voor elk
risico dat het zich voordoet? Hoeveel werknemers
lopen het risico en wat zijn de gevolgen? Door elk
risico en gevaar te evalueren, kunt u prioriteit
verlenen aan de voorkoming ervan. Denk na over
andere bescherming, bijvoorbeeld voor huid, ogen,
gezicht, hoofd en lichaam.

Selectie van de preventiemaatregelen
Nu u weet wat de risico´s en gevaren zijn die uw
personeel kunnen overkomen, kunt u de juiste
maskers en systemen kiezen. Metaaltechniek biedt
een brede keuze aan onderhoudsvrije en herbruikbare maskers voor ademhalingsbescherming en
systemen voor ademhalingsbescherming. Voor bijna
alle risico´s en toepassingen is er een oplossing.
Behalve bescherming, zijn er nog twee andere
belangrijke factoren die uw keuze kunnen bepalen.
Dat zijn comfort en efficiëntie. Ergonomie en een
uitademventiel dragen hieraan bij.
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De juiste adembescherming in 4 stappen
Validatie, training en motivatie
Ademhalingsbescherming is persoonlijk. Omdat elk
werk zijn eigen risico's mee brengt, elke
werkomgeving anders is en geen gezicht hetzelfde.
Iedere persoon achter dat gezicht heeft ook zijn of
haar eigen mening en voorkeuren. Hierdoor is een
passend adembeschermingsproduct, dat ook nog
correct gebruikt wordt, niet 1-2-3 gekozen. Daar is
nog deze vierde stap voor nodig.
Ademhalingsbescherming eindigt niet met de
selectie van de maskers. Perfecte
adembescherming valt of staat met het juiste
gebruik ervan.

Opzetinstructies in 8 stappen
1. Houd de rugzijde naar boven en trek het onderen bovenpaneel uit elkaar met behulp van de lipjes.

2. Trek aan de kin- en neuslipjes tot de neusbeugel buigt
zodat het stofmasker een cupvorm aanneemt Zorg ervoor
dat beide panelen volledig opengevouwen zijn.

3. Blijf de lipjes vasthouden en houd het stofmasker
met de geopende kant naar het gezicht toe en breng
het aan op het gezicht.
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4a) Masker MET VENTIEL - Houd met één hand de
zijden van het ventiel vast om het masker op het
gezicht te plaatsen.
4b)Masker ZONDER VENTIEL - Leg het masker in
één hand met de open zijde naar het gezicht
gekeerd.

5. Pak met de andere hand stuk voor stuk elke band vast
en trek de banden over het hoofd.
6. Plaats de bovenste band op de kruin van het hoofd en
de onderste band onder de oren. De hoofdbanden mogen
niet gedraaid zijn. Pas met behulp van de lipjes het bovenen onderpaneel aan zodat het stofmasker comfortabel
past. Zorg ervoor dat de panelen niet geplooid zijn en de
lipjes plat liggen.
7. Duw de neusbeugel met beide handen aan op de
neus door deze schuin naar beneden aan te
drukken. Dit zorgt ervoor dat hij nauw en perfect
aansluit. Met één hand aandrukken van de
neusbeugel leidt er mogelijk toe dat het stofmasker
minder goed aansluit. Gebruik daarom beide
handen.

8. Controleer de aansluiting van het masker op het gelaat
voordat u zich in de werkruimte begeeft.

Download hier de opzetinstructie en hang hem op een logische plek op, bijvoorbeeld bij de uitgifte van stofmaskers

Bij het maken van deze Whitepaper is gebruik gemaakt van
de kennis en informatie van:
3M
Arbo online:
Fittest.nl

Handige links:
PBM keuze wijzer, kies de juiste bescherming
NEN Europese verordening betreffende PBM's
Alle ademhalingsproducten van Metaaltechniek
Uitvoeren van kwalitatieve fittest doe je zo.
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