
Filters

Toolbox over hoe je goed omgaat 
met de filters in je masker



• Het filter beschermt je tegen het inademen van asbestvezels

• Bij jouw masker horen specifieke filters

• Als het filter niet goed werkt, niet goed gemonteerd is of als er een 

verkeerd filter bij het masker gebruikt wordt, kunnen er asbestvezels 

in je ademzone komen

Waar moet je bij het filter op letten voordat je aan het werk gaat?

Het filter



Controleer voor je aan het werk gaat de volgende zaken:

• Is het een P3 filter?

• Is het filter CE gemarkeerd?

• Is de uiterste gebruiksdatum van het filter niet verlopen?

• Past het filter goed in je masker?

Filmpje hierover op volgende dia

Het filter



Het filter

https://vimeo.com/475499234/bc1090e380


Voor het vervangen van filters kan geen vaste regel gegeven worden, maar:

• Als het filter vol zit met stofdeeltjes en daardoor dichtslaat, moet je het zeker 

vervangen 

• Normaal vervang je een filter als het aanzuigen van lucht moeilijker wordt

• Bij een aanblaasunit is het alleen lastig vast te stellen of het aanzuigen van de 

lucht door het filter moeilijker wordt, omdat de motor dat voor je doet

• Tegenwoordig geven filters een auditief signaal af of zie je in het display dat je 

je filter moet vervangen

Filter vervangen



De snelheid van het dichtslaan van het filter hangt van een aantal 
belangrijke factoren af:

• De hoeveelheid stof en asbestdeeltjes die in de omgevingslucht zitten 
waaruit jouw ademlucht komt

• Hoe lang je het filter gebruikt hebt (hoeveel lucht is er al gefilterd)

• Vochtigheid van de lucht

Je ziet dat het erg van de omgeving afhangt hoe lang een filter mee kan 
gaan

Filter vervangen



Wat zijn de afspraken over het vervangen van filters in 
ons bedrijf?

Afspraken



Meer informatie

• Brochure en films van 
Veilig in elke Vezel

• Online instructie over 
adembescherming

• Doe mee aan The 
Game! 

https://www.vezelveiligheid.nl/hulpmiddelen/adembescherming/
https://online-instructie.vezelveiligheid.nl/

