Total Safety biedt een on- en off-site service om Face Fit Testing volgens
de geldende voorschriften uit te voeren.
Onze veiligheidsexperts bieden een professionele service in
overeenstemming met de actuele richtlijnen van de fabrikanten.

Per 1 januari 2017 zullen de nieuwe SIR (Stichting Industriële Reiniging)
richtlijnen uit het handboek Adembescherming, 4e druk april 2015
ingaan. Eén van deze nieuwe SIR-richtlijnen is het verplicht uitvoeren
van face fit testen voor gebruikers van adembescherming.
Waarom een Face Fit Test?
Het doel van het dragen van ademhalingsapparatuur is het garanderen van een optimale bescherming van de gebruiker. Door het “fittesten” van een gebruiker in combinatie met een bepaald type masker
elimineert men het giswerk m.b.t. de dichtheid van een masker op het
gezicht.
Wil je ook zeker zijn dat je goed beschermd wordt?
Total Safety kan je hierbij helpen! Onze gekwalificeerde medewerkers hebben de specifieke opleiding genoten m.b.t. de werking en het
gebruik van de nodige testapparatuur. Als testapparatuur maken wij
gebruik van de Portacount 8038. Dit apparaat doet een zeer nauwkeurige meting van deeltjes binnen en buiten het masker. Het resultaat
van de meting is de persoonlijke beschermingsfactor (Fit Factor).

Bestel je Face Fit Test nog vóór eind april en geniet
van een uitzonderlijke korting van 5%!

Geïnteresseerd?
Vraag dan zeker meer informatie aan je Total Safety
adviseur.
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