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Se över svetshjälmen regelbundet, både före och efter användning. Använd inte utrustningen innan eventuellt 

skadade eller förstörda delar har ersatts, då detta kan påverka resultatet negativt. 

 

Produkt Kontroll Rek. bytesintervall Observera 

Yttre 
skyddsglas 

Dagligen. Se över repor, 
smuts, värmeskador, osv. 

En gång per månad, 
oftare vid behov. 

Repor, smuts och stänk försämrar sikten, vilket kan 
påverka arbetet och resultatet negativt. 

Datum  
byte:                     

Inre skyddsglas Dagligen. Se över repor, 
smuts, värmeskador, osv.  

Varannan månad, 
oftare vid behov. 

Repor, smuts och stänk försämrar sikten, vilket kan 
påverka arbetet och resultatet negativt. 

Datum 
byte:                     

Slipglas/visir 
 

Dagligen. Se över smuts och 
repor. 

Varannan månad, 
oftare vid behov. 

Repor, smuts och stänk försämrar sikten, vilket kan 
påverka arbetet och resultatet negativt. 

Datum 
byte:                 

Förfilter 
fläktenhet 

En gång i veckan, så att det 
inte är förorenat. 

Var 2-4 vecka. Förfilter förlänger livslängden på partikelfilter. 
Omgivningens miljö spelar också in. 

Datum 
byte:                 

Partikelfilter 
fläktenhet 

En gång i veckan, så att det 
inte är förorenat. 

Var 4-6 vecka. Försök inte rengöra ett partikelfilter. Byt ut vid 
behov eller om fläktenheten varnar. 

Datum 
byte:                 

Batteri 
fläktenhet 

Ladda dagligen. Underhålls-
ladda ca var tredje månad 
om fläkten inte används. 

En gång om året, 
oftare vid behov. 

Ha gärna fler batterier för byte under tiden laddning 
sker, för att undvika produktionsstopp. Ett batteri 
tappar kapacitet med tiden, även kyla kan påverka.  

Datum 
byte:                 

Filterkåpa/ 
gnistskydd till 
fläktenhet 

Dagligen se om de är 
skadade. 

Byts bara om de är 
skadade.  

Kontrollera att gnistskyddet sitter rätt, det skyddar 
övriga filter. Byt gnistskydd om det är igensatt. Byt 
gnistskydd och filterkåpa om de är defekta. 

Datum 
byte:                 

Luftslang till 
fläktenhet 

Dagligen. Byt vid behov om den 
läcker eller är skadad. 

Slangskydd finns som tillbehör, det skyddar ännu 
mer och bra om miljöerna är tuffa. 

Datum 
byte:                 

Ansiktstätning Daglig kontroll att den är 
ren och hel. 

Var 4-6 månad, oftare 
vid behov. 

Tätheten påverkar rening av luften. Rengör 
ansiktstätning vid behov för god hygien. 

Datum 
byte:                 

Huvudband 
 

Dagligen så att huvud-
bandet är komplett.  

Byts om det är skadat. Huvudbandet är viktigt för funktion, effektivitet och 
känsla. Se till så att det är helt och rätt inställt. 

Datum 
byte:                 

Nackskydd/ 
svettband 

En gång per vecka, så att de 
är rena och fräscha. 

Var 4-8 vecka, oftare 
vid behov. 

Svettband och nackskydd rengörs och byts för god 
hygien. 

Datum 
byte:                 


