
DZIAŁ DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA ZASTOSOWANIE RODZAJ ZANIECZYSZCZENIA FILTR HEPAC™ P3 R FILTR WĘGLOWY 
PRZECIWZAPACHOWY P3 R 

WYTWÓRCY KONSTRUKCJI I 
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, 
MAJSTERKOWANIE, DIY 

 

Czyszczenie Odtłuszczanie Cząsteczki smaru √ √ 
Odlewanie, odlewanie ciśnieniowe, kontrola 
azbestu 

Beton, Cement, Usuwanie azbestu 
 

Pył betonowy, Włókna azbestowe 
 

√  
Szlifowanie, cięcie, wiercenie Cegła, kamień i tynk Pył kamienny, drobny do agresywnego √  
Szlifowanie, cięcie, wiercenie Cement Cząstki pyłu √  
Szlifowanie, cięcie, wiercenie Materiały wypełniające Cząstki pyłu  √ 
Wykańczanie Produkcja - Konwersja włókna szklanego i 

mineralnego 
Cząsteczki pyłu i włókna 
 

√  
Wykańczanie Tynkowanie Mikroskopijny drobny pył √  
Wykańczanie Kładzenie dachów, dachówek Pył z płytek i dachów √  
Przygotowanie Ogólne rozbiórki muru, kamienia, drewna Cząstki pyłu √  

OBRÓBKA DREWNA 

 
Usuwanie farby Szlifowanie, zdrapywanie starych powłok 

lakierniczych 
Drobne cząsteczki farby 
 

 √ 

Usuwanie farby Szlifowanie, zdrapywanie starych powłok 
lakierniczych zawierających chrom 

  √ 

Usuwanie klejów zdzieranie, szlifowanie klejów Żywica 
poliestrowa 

Pył 
 

 √ 

Szlifowanie, cięcie, wiercenie, toczenie miękkie, twarde drewno w tym buk, dąb, MDF Cząsteczki pyłu drzewnego √  
OBRÓBKA METALI (PRACE W 
STOCZNIACH I PRZY 
NADWOZIU POJAZDÓW) 
 

Lutowanie  Cząstki dymu  √ 
Szlifowanie, cięcie, wiercenie Rdza Pyłki rdzy, pył metaliczny  √ 
Szlifowanie, cięcie, wiercenie Metale Metalowe cząstki  √ 
Szlifowanie, cięcie, wiercenie Żelazo Pył metaliczny  √ 
Szlifowanie, cięcie, wiercenie Stal Pył metaliczny  √ 
Szlifowanie, cięcie, wiercenie Stal nierdzewna (wysoki stop) Pył metaliczny  √ 
Cięcie Za pomoca wiązki laserowej Pył metaliczny  √ 
Spawanie Aluminium Tlenek glinu, dym  √ 
Spawanie Ręczne spawanie łukowe, spawanie  

elektrodą prętową lub laserowe 
Pył metaliczny, dym  √ 

Spawanie / Nitowanie Konstrukcja Stal Cynk Pył metaliczny, dym  √ 
Spawanie / Nitowanie Stal nierdzewna (wysoki stop) (elektroda 

torowa 
Pył metaliczny, dym, tlenek  √ 

MALOWANIE Szlifowanie, cięcie, wiercenie Farba, lakiery i farba antykorozyjna Drobne cząsteczki farby  √ 
Szlifowanie, cięcie, wiercenie Farby, lakiery i farby antykorozyjne (chrom) Drobne cząsteczki farby  √ 
Sprejowanie, lakierowanie wodorozcieńczalne środki do konserwacji 

drewna zawierające miedź, chrom lub arnik 
Delikatne zamglenie z farby  √ 

Sprejowanie, lakierowanie Farba lateksowa Cząsteczki farby  √ 
PRODUKCJA PLASTIKU Szlifowanie, cięcie, wiercenie Tworzywa sztuczne, metal, drewno Pył i cząstki stałe √  
GOSPODARKA ODPADAMI Czyszczenie powierzchni Pyły Lekkie do agresywnych cząstek stałych √  

Ogólne postępowanie z sortowaniem 
odpadów  

Uciążliwe zapachy, bakterie, zarodniki, 
grzyby 

Lekkie do agresywnych cząstek stałych 
  √ 

Postępowanie z odpadami toksycznymi  Toksyczne cząstki stałe Niebezpieczne toksyczne cząstki stałe  √ 
Czyszczenie filtrów w budynkach Toksyczne cząstki stałe Niebezpieczne toksyczne cząstki stałe  √ 



ELEKTROWNIA 
 
Wymiana filtra Zanieczyszczony pył 

  
Drobny do agresywnego pyłu  √ 

ROLNICTWO Różne, w tym karmienie  Pyły i zapachy Drobne pyły  √ 
mieszanie i dozowanie pestycydów Niebezpieczny pył i zapachy Toksyczne cząstki stałe i zapach  √ 

GÓRNICTWO wydobycie Węgiel, Krzemionka, Grafit  √  
 Ruda żelaza, boksyt, cynk, mangan, ołów  √  

PRZEMYSŁ 
FARMACEUTYCZNY 

Produkcja leków 
 

przygotowywanie leków i ich ekstraktów/zwykłe 
przebywanie w przestrzeni produkcyjnej 

Unoszący się w powietrzu pył z lekarstw 
 √  

CEMENT, CERAMIKA, PŁYTKI 

I CEGŁY  

Przygotowanie i mieszanie surowców Wytwarzanie cementu, ceramiki i płytek 
 

Pył unoszący się w powietrzu 
√  

SZKŁO Produkcja, cięcie i szlifowanie szkła Produkcja szkła Cząstki i pył unoszący się w powietrzu √  
TEKSTYLIA Produkcja włókien tekstylnych, bieżników itp. Produkcja, cięcie, mieszanie Pył z surowych włókien, Pył bawełniany √  
PRZETWÓRSTWO 

SPOŻYWCZE 

 
Produkcja suchej żywności  
(makaron, sól, przyprawy, wszelka sucha 
żywność) 

Przebywanie w przestrzeni produkcyjnej 
 

Drobny pył i cząstki stałe 
  

PRODUKCJA 

DETERGENTÓW I MYDŁA 
Produkcja  Często toksyczny pył i zamglenie 

 

    
Drobne cząstki i zapach  √ 

PROFESJONALNE PRANIE Pralnie przemysłowe Toksyczne cząstki stałe, zamglenie i zapachy Toksyczne cząstki stałe  √ 
OPIEKA ZDROWOTNA Laboratoria: sektor prywatny    √ 

Szpitale: Oddziały infekcji wirusowych Jednostki sterujące i centra   √ 
Szpitale: laboratoria    √ 
Szpitale: zbieranie prania i leczenie    √  
Szpitale: sprzątanie Personel sprzątający szpital   √ 

Gabinety weterynaryjne    √ 

MINISTERSTWO SPRAW 

WEWNĘTRZNYCH/SIŁY 

ZBROJNE 

Urzędnicy imigracyjni    √ 
Oddziały ratunkowe po katastrofach / akcje 
ratunkowe 

Oddziały ratunkowe po trzęsieniu ziemi, 
powodzi itp. w kraju i za granicą    

 
 

√ 

Oddziały ratunkowe po katastrofach / akcje 
ratunkowe 

Oddziały ratunkowe po trzęsieniu ziemi, 
powodzi itp. w kraju i za granicą 

  √ 

Specjalne jednostki interwencyjne Zastosowanie ogólne, lekka maska ochronna   √ 
Siły zbrojne Zastosowanie ogólne, lekka maska ochronna 

 
  √ 

Policja drogowa 
 

Chroni w dużym natężeniu ruchu przy wysokim 
stężeniu spalin 

  √ 

Mobilne Jednostki Policji 
 

Odpowiednia na wszelkie okoliczności: wybuchy, 
zamieszki itp. 

  √ 

Policjanci śledczy Jednostka dochodzeniowo-śledcza   √ 
Marines Zastosowanie ogólne, lekka maska ochronna   √ 
 
Strażacy Dochodzenie kryminalistyczne   √ 

SPAWANIE 
     
Tlenek cynku (stal ocynkowana)   

 Pył i opary spawalnicze  √ 
Mangan, aluminium, tlenek żelaza   Pył i opary spawalnicze  √ 
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Miedź, nikiel, kadm, ołów, beryl   Pył i opary spawalnicze  √ 
Sześciowartościowy chrom (stal 
nierdzewna) 

 Pył i opary spawalnicze  √ 

PRODUKCJA ENERGII Przekształcanie różnych form energii w 

energię elektryczną 

Węgiel, biomasa, energia jądrowa, turbina 
wiatrowa, szczelinowanie 

Pył i cząstki stałe 
√ 

 

FUMIGACJA, OPRYSKIWANIE 
PESTYCYDAMI 

Pestycydy eliminujące komary i inne pestycydy Ręczna fumigacja lub dozowanie sprayu 
(roztwory wodne) 

Zamglenie, cząstki stałe i zapach  √ 


