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Manuell vask/ tørk av MSA røykdykkersett
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✓ Demonter flaske og maske fra pusteluftsettet.

✓ Sett på blindplugger (fløyte, lungeautomat, flasketilkobling)

✓ Sprøyt på 10% FFE cleaner med pumpekanne og vent 
minimum 5 min.

✓ Vask med børste eller svamp.

✓ Skyll av settet med springvann ! Ikke høytrykkspyler !

✓ Tørk settet i tørkeskap (max 50 grader) eller i romtemperatur. 
Settet kan også blåses tørt med pusteluft.

✓ Reduksjonsventilens sorte ring flyttes til øvre stilling og blås 
tørt hulrommet over stempel før ring settes på plass igjen.

✓ Funksjonstest røykdykkersetter før det settes tilbake i tjeneste.

Før du starter skal du beskytte deg med verneustyr.

Filtermaske med ABEK-P3, hansker og vernebrille ved 

bruk av halvmaske
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Manuell vask/ tørk av MSA røykdykkermaske
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✓ Demonter frontdeksel og utåndningsventil

✓ Legg maska i 2% FFE cleaner, max 45 grader og vent

minimum 15 min.

✓ Vask med børste eller svamp.

✓ Skyll av maska grundig med springvann.

✓ Tørk maska i tørkeskap (max 45 grader) eller i romtemperatur.

Maska kan også blåses tørt med pusteluft.

✓ Monter deksel og utåndningsventil.

✓ Funksjonstest maska før det settes tilbake i tjeneste.

Før du starter skal du beskytte deg med verneustyr.

Filtermaske med ABEK-P3, hansker og vernebrille ved 

bruk av halvmaske
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The usage cycle : Cleaning
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Hand Machine

Hvordan Kar Dysemaskin Trommel maskin

Hvor Brannstasjon, røykdykkerverksted Brannstasjon, røykdykkerverksted

Komponenter
Bakplate, regulator, seletøy, maske, 

lungeautomat, flaske, flasketrekk

Bakplate, regulator, seletøy, 

lungeautomat, flaske.
Seletøy, flasktrekk, maske, 

nakketrekk hjelm

Utstyr/

Kjemikalie

Børste, klut eller svamp

Kjemikalie Lejon FFE cleaner

Beskyttelses propper

Kjemikalie Lejon FFE cleaner

Vaskepose for maske

Kjemikalie Lejon FPG cleaner

Temperatur Maks. 45°C +/- 5°C Maks. 45°C +/- 5°C

Vasketid 15-45 min 15-45 min 15-45 min

Machine Brand/ 

program
N/A 

MSA vaskeprogram spesifikt tilpasset 
maskin fabrikant for optimal rengjøring

MSA vaskeprogram spesifikt tilpasset maskin 
fabrikant for optimal rengjøring

Vi anbefaler forvask med 10% FFE Cleaner, 
børsting og skylling hvis svært tilsmusset

Ved bruk av Lejon maskeposer behøves ikke 
manuell forvask, uten maskeposer benytt 2% FPG 
wash til forvask


