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PÓŁMASKI FILTRUJĄCE – Ś.O.I. ( PPE )
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PÓŁMASKI FILTRUJĄCE
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WYMAGANIA PRAWNE – PÓŁMASKI FILTRUJĄCE

• Półmaski filtrujące są klasyfikowane jako Środki Ochrony 

Indywidualnej, zgodnie z poniższą regulacją

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 

EUROPEJSKIEGO I RADY                                          

(UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w 

sprawie środków ochrony indywidualnej oraz 

uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG 

• Wyroby te są zbudowane z min 4 warstw włókniny lub innego 

materiału zawierającego min 2 warstwy materiału filtracyjnego
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PÓŁMASKI FILTRUJĄCE – według Rozporządzenia (UE) 

2016/425

• Powinny być klasyfikowane jako Ś.O.I. Kategorii III – na 

podstawie Załącznika I

• Powinny posiadać znak CE z numerem Jednostki 

Notyfikowanej – na podstawie art. 17 ust.3 Rozporządzenia

• Powinny posiadać Certyfikat lub Certyfikaty CE wystawione 

przez Jednostkę/i Notyfikowaną/e, potwierdzającą ocenę 

zgodności badania typu UE (moduł B), oraz zgodności z 

typem (moduł C2), lub zgodności z typem (moduł D) na 

podstawie art. 19 Rozporządzenia

WYMAGANIA PRAWNE – PÓŁMASKI FILTRUJĄCE
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• Podlegają testowaniu i wymaganiom zgodnie z normą EN 149:2001+A1:2009.

• Norma EN 149:2001+A1:2009 jest normą zharmonizowaną z Rozporządzeniem                 

( UE) 2016/425

• Zgodnie z postanowieniami tej normy, półmaski filtrujące można podzielić na 

3 główne kategorie:

• FFP1; FFP2 ; FFP3.

W zakresie wymagań penetracji materiału filtracyjnego norma określa 

następujące wymagania:

• FFP1 – max. 20%

• FFP2 – max. 6% 

• FFP3 – max. 1 %

WYMAGANIA PRAWNE JAKOŚCIOWE

– PÓŁMASKI FILTRUJĄCE
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W zakresie wymagań całkowitego przecieku wewnętrznego* norma określa 
następujące wymagania:

• FFP1 – max. 25%

• FFP2 – max. 11% 

• FFP3 – max. 5 %

*   Całkowity przeciek wewnętrzny składa się z trzech elementów: 

przecieku przez uszczelnienie do twarzy, 

przecieku zaworu wydechowego (jeżeli zawór wydechowy zamontowano)    

penetracji filtra.

WYMAGANIA PRAWNE JAKOŚCIOWE

– PÓŁMASKI FILTRUJĄCE
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• W zakresie wymagań oporów oddychania norma określa 

następujące wymagania:

WYMAGANIA PRAWNE JAKOŚCIOWE

– PÓŁMASKI FILTRUJĄCE
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PÓŁMASKI FILTRUJĄCE

– OZNAKOWANIE WYROBÓW

• Określone wymagania dotyczące oznakowania półmasek filtracyjnych są zawarte w 

normie EN 149:2001+A1:2009 – punkt 9.2

• Półmaska filtrująca odpowiadająca niniejszej Normie Europejskiej powinna być w sposób 

czytelny i trwały oznakowana następującymi cechami:

– Nazwa, znak handlowy lub inny element identyfikujący producenta lub 

dostawcę.

– Znakowanie identyfikujące typ.

– Numer i rok publikacji Normy Europejskiej (EN 149:2001+A1:2009 )

– Symbol właściwej klasy (FFP1, FFP2 lub FFP3), po którym następuje 

pojedyncza spacja, a następnie:

• „NR”, jeżeli dana półmaska filtrująca do ochrony przed cząstkami może być 

używana tylko w czasie jednej zmiany roboczej. Przykład: FFP3 NR, albo

• „R”, jeżeli dana półmaska filtrująca do ochrony przed cząstkami może być 

używana wielokrotnie. Przykład: FFP2 R D.

• Litera D oznacza maski które pozytywnie przeszły badanie zatkania dolomitem
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PÓŁMASKI FILTRUJĄCE

– PRAWIDŁOWE OZNAKOWANIE WYROBÓW

Znak handlowy wyrobu

Typ wyrobu

Klasa wyrobu

Numer normy jakościowej

Znak CE z numerem 

Jednostki Notyfikowanej
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PÓŁMASKI FILTRUJĄCE

– PRAWIDŁOWE OZNAKOWANIE WYROBÓW



2/25/202111


