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PRZEZNACZENIE 
Do jednorazowego, krótkotrwałego (min. 15 min.) użycia 
w celu szybkiego ewakuowania się ze strefy pożaru. 
Chroni układ oddechowy przed dymem oraz tlenkiem 
węgla i innymi substancjami organicznymi i 
nieorganicznymi mogącymi wystąpić podczas pożaru.  
 
CHARAKTERYSTYKA  
Sprzęt  oczyszczający wyposażony w kaptur SECURA 
2000 Poż./S pakowany jest w torbę barierową oraz 
w skrzynkę chroniącą przed uszkodzeniami 
przystosowaną do mocowania na elemencie stałym np. 
ścianie. Zarówno na skrzynce jak i na torbie barierowej 
znajdują się instrukcje graficzne 
postępowania w przypadku 
wystąpienia konieczności użycia 
oraz warunki przechowywania 
i termin przydatności. 
Sprzęt składa się z kaptura oraz 
półmaski SECURA 2000 
wyposażonej w filtropochłaniacze 
typu ABEK1P2 RD/CO chroniące 
przed czynnikami występującymi podczas pożaru oraz  substancjami wymaganymi dla pochłaniaczy 
typu ABEK klasy 1 wg normy EN 14387:2004/AC:2004 (PN-EN 14387:2006).  
 
OGRANICZENIA W STOSOWANIU 
Nie stosować przy zawartości tlenu w powietrzu poniżej 17% obj., a także w pomieszczeniach 
o nieodpowiedniej wentylacji i małej kubaturze.  
 
PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA 
Sprzęt  należy przechowywać w opakowaniu fabrycznym. Miejsce przechowywania sprzętu powinno 
umożliwiać jego szybkie użycie w przypadku wystąpienia pożaru. W przypadku budynków użyteczności 
publicznej w miejscu przechowywania sprzętu należy umieścić widoczną uwagę: 
 

PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ 
Z INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SPRZĘTU. 

 
Konserwacja polega na sprawdzaniu stanu technicznego opakowania barierowego i daty przydatności. 
Jeżeli stan  techniczny opakowania barierowego nie budzi zastrzeżeń (brak uszkodzeń mechanicznych) 
sprzęt można zapakować do skrzynki w celu dalszego użytkowania. Jeżeli stwierdzimy uszkodzenia 
opakowania barierowego sprzęt należy wycofać i przekazać do utylizacji. Identycznie należy postąpić 
w przypadku przekroczenia daty przydatności.  
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UŻYTKOWANIE 
Zaleca się aby wszyscy potencjalni użytkownicy sprzętu byli przeszkoleni w zakresie użytkowania. 
Osoby przypadkowo chcące użyć sprzęt powinny postępować zgodnie z instrukcją graficzną znajdującą 
się na opakowaniu barierowym. 
 
TRWAŁOŚĆ 
Producent gwarantuje zachowanie parametrów użytkowych sprzętu przez okres 5 lat od daty produkcji 
jeżeli wyrób jest przechowywany w opakowaniu fabrycznym. 
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