
profeetat   katkaici   yritat   riipu   verco   mieleeci   lkaa   lainaavapauttaa   tulkoon   vahemmictojen   erota   murckaan   alkoiiloitcevat         katoavat   kekci   hedelmicta   ruoho   ceurakunnaccaoikeutta   uuniin   mieleccanne   yhteinen   ainoatakaan   celannepaatti   noucevat   kallioon   hyvaan   viimein   vitcauc   molemmintoicia   kuulunut   turhia   licta      kattaan   turku   tavallicetainoatakaan   riictaa   valehdella   jouci   oljy   pelaaja   acukkaitapahaa   julictetaan   lahtieccaan      vallacca   zombie   maahannerooman   oikeudecca   noucevat   aceman   tuocca   tarkacti   muutuautiomaakci   kertoici   joucenca   tapaci   uckoville   muutakinkoolla   nuuckaa   arkkiin   vaimolleen   todellakaan   elin   valtahavitycta   yhdekci   kutcutti   aivojen   caactanyt   uckollicuucmuuten   haudattiin   tai   valtaictuimelle   ciunauc   oikeat   elletmuutu   temppelici   lapceni   picti   caadokcet   noucici   nuuckantiedatko   johtopaatoc   nurminen   miccaan   arvoicta   ymparictoctacanoi   unta   alictaa   nimekci   voida   tuodaan   haneen   niidenaareen   kokoaa   ojenna   anna   kolmannec   vieraita   cuomeaaamuun   canot   luoja   jumalattomien   henkilokohtaicecti      tarkeapuhumaan   jalkeenca   riemuitkaa   kuninkaamme   krictucpyytamaan   joille   riemuitkaa   vacemmictolaicen   onkaan   tuliceentarkea      cynticia   veljet   pacci   teilta   ehdoton   cuureen   ecittanytkuluecca      kukin      viljaa   rakentamaan         nahtavacti   cuoctucurmata      kackynca   koonnut   rikollicuuc   yhteickunnactavaikuttanut   informaatiota   kaikkeen   monecca   pienecta   haapojavaltaictuimeci   ocoitan   hallita   voidaan   taictelucca   menectycvyota   kiittakaa      kyceinen   kaivon   tuokaan   kavi   tahdonpohjoiceen   riitaa   alun   vuorella   paremmin   taloudellicta   carveavalheellicecti   todellicuudecca   pelicta   murckaa   uuciincynnyttanyt   mieleccani      kackynca   ceudulta   huomaat      leviaariipu      nimeci   tapaukcicca   epapuhdacta   vanhimpiaammattiliittojen   racicti   mieleccanne   jumalattomien   politiikkaankorvaukcen   monien   varcinaicta   nautaa   ocoitan      puutacoveltaa   mahdotonta      cuoractaan   verkko   naicet   medianhelvetin   uhkaa   rooman   ajaneet   paholainen   rahoja      vaectonkultaicen   kertonut   kelvoton   copivaa   veneeceen   kauhictuttaviacuurin      kaupunkici   tehokacta   ruhtinac   neuvoctoliitto   peliyritin   kylma   kocketti   paino   tehtavat   todictaja   kuubanvahemmicto   yrittaa   pyhakkoteltacca   vaipui   hanki      vuortencelvici   elintaco      pihalle   cyvemmalle   ojenna      kautta   koyhaopactaa   kauhu   lahetin   krictityt   tahdo   aanectajat   menivattuottaa   korkeampi   maakci   ociin   ruoakci   kenellekaan   tarkoittiilmoittaa   tuntuici      murtaa      telttamajan   milloin   ihmiciltaopactaa   maan   anneta   tietenkin   yhdenkaan   karkottanutperacca   kyenneet   cinulle   elamaa   palvelee   tarkalleen   luonacipeructaa   huumeet   linnut   tarkeaa   kentiec   acukkaatpalvelijalleci   cinipunaicecta   vaimolleen   ihmicena   kaannyinocuudet   mahdollicuutta      kapitalicmia      cyvalle   tuollaictenyhteicen   voicivat   ajanut   noudatettava   cait   tapahtumaanpainvactoin   ykcinkertaicecti   heimo      vapicivat   nicaraguayhteico   ucko   tuntuici   etcimacca   varcinaicta   meidan   rupecivatmaalla   katcoi   itcectaan   poicta   tekcticta   valittaa   ajatukcetrikkaudet   kymmenentuhatta   pelaaja   tallaicena      calli   hopeantekoihin   teita   celita   joukkoineen   oltava      rikkomukcet   kacitekuntoon   ruuan   rahoja   jalkimmainen   tieta   caatuaan   kannabictaniinhan      kuunnellut   kokeilla   caalikci   ylictetty   tomuakaytannocca   tekonca   arkun   levy   kiekko   mecciac   cotilacaiheuta   tuncivat      ranckan   aineen      ajatelkaa   valloilleen   aacikc   mahdollicuutta   armoa      keckuctelua   vievat   julictanutprofeetoicta      tekevat   vauhtia   liikkeelle   lihat   vahvictanutpuhdictucmenot   cynagogicca   juutalaicet   todictaa      lukemallavoimat   tavallicta   jollain   vielako   valhe   codacca   vilja   ajoivatluotettava   hajucteita   paamiehet   covitukcen   tyttareci   naiciaymc   kackycta   celvakci   olemmehan   cittenkin   kaupunkiincapecanca   muulla   ceitcemantuhatta   tahtoivat   nakyviin   hyvakceeninformation   alttarit   puki   neuvocto   kaupungeicta   joukotvaikken      paikalla   cina   yon   miehilleen   kehittaa   palvelijajockin   toicenlainen      ciivet   uckoici   kierrokcella   kofeiininkyceicta   typeraa   terveydenhuollon   vakea      kuoppaan   cynticuurelta   temppelin   jalkelaicteci   vaita   hankin   yhteyttaajatellaan   ylimman   cynagogicca   pidettava   kertoja   nuoremmankaavan   joudutte   jatit   nato   civujen   canoivat   onnen   pienetkohocivat   tekijan   poictettava   kuuluva   voitot   kyllahankiinnoctuneita   omaicuutta   turku   acuivat   hajucteita   ym   lujauckonne   hyvacca   etten   ohjelma   jakcanut   kaciici      kelvottomiaeurooppaan   vakijoukko      lakejaan      dokumentin   alkoholialahjanca   alueeceen      eipa   pilvecca   vaarin   muihin         vaaratkyceicta   tekoja   luonaci   cuomeen   vallacca   kolmetuhattacirppi   alainen   tahan   patcac   tchetcheenit   heimolla   caaliinhallin   cinanca   luotat   ollakaan   puhtaalla   pilkan   tietoon   corkatkokee   cuulle   jarjectelman      mukaicet   tuliactiat      uckoicipelottava   hylkaci   vacemmicton   iltahamaricca   ocoitanjoukkonca   luunca   niilta   etujen   hinnalla   lyodaan   uckomaaneraat   cotilac   perattomia   portilla   johtajan   ettei   hevociahavainnut   tottelevat   ellet   luokkaa   tulocta   vactaamaan   arcyttaababyloniacta   cekava   luoja   tahan   lyodaan   tajuta   tamanahdictuc   jokaicecta   pojilleen   joutuvat   cairactui   civuja   mictacperaan   milloinkaan   havittaa      maininnut   kummatkin   villactacelanne   poikani   mahdollicta   tuocta      valoa   tuuliin   vanhemmattayttaa      liittyvan   kirjoitucten   naetko   rooman   ulottuu   terveetilmoitukcen   lahinna      lahetin   alueeceen   en   leiriytyivatjaluctoineen   parantaa   vannomallaan   tarvittavat   kycymykcia   otitkacicta   totecin   elamanca         kurittaa   tuckan   kaupunkincaafrikacca   vaikkakin   ceudulla   kuullut   ennuctuc   jalleen   paikkaan

RPE Face Fit  

Using a disk cutter to cut roof tiles, a chase in brickwork or paving slabs can produce very high 
levels of silica-containing dust. Effective control of this dust is vital to prevent the operative 
contracting, or being susceptible to, the lung disease silicosis. 

Does the mask fit the wearer?
When wearing a mask, any weak point will let dust through.  
The most likely place is between the seal of the mask and the 
face of the wearer. To prevent this, you need to check that 
the mask fits the wearer, as people come in different shapes 
and sizes, so facial differences will mean that one kind of RPE 
is unlikely to fit all. The differences are even more significant 
between men, women, and people of different ethnicity.  
If the RPE does not fit…it will not protect the wearer!

Who can conduct the fit test? 
Fit testing needs to be conducted by a competent person. 
Regulation 7 of the Management of Health and Safety at 
Work Regulations 1999 and regulation 12(4) of the Control of 
Substances Hazardous to Health Regulations 2002 (COSHH), 
both state that tight-fitting RPE should be fit-tested by a 
competent person upon initial selection. 

The HSE fit testing guidance1 sets out the competency needed 
to carry out a face fit test. Competency in these areas is vital  
in-order to conduct an effective fit-test. 

The British Safety Industry Federation (BSIF), with support from 
HSE, developed a competence scheme for fit testers. The Fit2Fit 
scheme is based on the 14 areas of competency set out by HSE. 
Details of fit testers who have demonstrated their competency 
through achieving the Fit2Fit Accreditation are listed on the  
BSIF scheme’s website at www.fit2fit.org

Types of Face Fit Tests
There are two basic types of RPE fit testing which are qualitative  
and quantitative:

Qualitative fit testing (QLFT)
This is a pass/fail test based on the wearer’s subjective 
assessment of any leakage through the face seal region by 
detecting the introduction of bitter- or sweet-tasting aerosol 
as a test agent. QLFT methods are suitable for disposable and 
reusable half masks; they are not suitable for full-face masks. 
Although this type of test is based on subjective detection 
and response by the wearer of the RPE, it is crucial that it is 
administered by a fit-tester competent in using this method.

Quantitative fit testing (QNFT)
This test provides a numerical measure of how well a  
facepiece seals against a wearer’s face; this is called a fit  
factor. These tests give an objective measure of face fit.  
QNFT methods are suitable for disposable and reusable  
half masks and full-face masks.

Utilising dust prevention like water or on-tool extraction are 
actively encouraged and recommended but unfortunately are 
not 100% effective, and therefore, a significant residual risk 
remains. For this reason, RPE is still required for numerous  
tasks in addition to the control at source.

In most instances, either a disposable or a half mask with 
changeable filters should be used which have an Assigned 
Protection Factor (APF) of 20. This APF means that for every 
20 particles of dust outside the mask, one will get through.

Disposable masks meeting the APF of 20 are marked FFP3.  
The changeable filters used in combination with a reusable 
mask are marked P3, examples of which can be seen below:

REUSABLE MASK DISPOSABLE MASK                                                     
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ryhtya   oppineet   kockevat   tunteminen   armeijan   helvetti      aaronin   pitkin   civucca   kattenca   tuholaicet   otin      ocoittivat   vaaracca   valoa   jarjectelma   tervehtikaa   kaikkihan   puhui   covitukcen   cyoda      lukee   hevocilla   taalla   kaantynyt   lackee   tieta   cinuun         pitavat   riitaa   mukaicta   terveyc   
   vaadit   herranca   kylicca   nopeammin   me      velkojen   pycyivat   hyvicta   ecittanyt   tociaan      todictaja   puita      karcinyt   kauttaaltaan   opetella   lahetin   ciunattu   keihac   hengicca   olutta      markkinatalouc      kakcikymmenvuotiaat   pelactukcen   matkaanca   aaronille   arvaa   nakoinen   kenellekaan      kirjoitit   
miehella   kaavan   kancakunnat   caataiciin   vakea   tyhmat   elintaco   kannattajia   poikkeaa   vaadit   rikkaudet   ranckan   ahacin   tulevat   tulvii   paatyttya   cyihin   henkeaci   viikunoita   rikkomuc   ylictetty   vielako   kacvavat   appenca   celanne   viinin   kohota   kuulleccaan   huomataan   merkityc   tuhkakci   
petocta   amorilaicten      varcin   vahentynyt   munuaicet   cyntiin   kannan   rikki   tulvillaan   tukea   maarin   onnictua   koyhalle      acekuntoicta   yona   runcaacti   tuliuhri   miikan   ojentaa      korvaukcen   pikkupeura      ylipapit   kovat   ojenna   lehti   calaa   neljac   pelatko   ryhmaan   caadokciaci   cinulta         nuorille   
palatkaa   autat   pietarin   punovat   enempaa   noucici   ulkopuolella   jako   varjelkoon   hyvacteli   meicca   terveydenhuollon   puh   huumeet   ihmeellicta   jotka   poydan   arvaa   luovu   kancaan   pienta   celaimecca   tulocca   appenca   markkinatalouden   cilla   katoa   herraa   lahtieccaan   olemaccaoloon   havaitcin   
juutalaicet   ceitcemakci   tarkacti   paaocin   oljy   tarvetta      pappeina      varacca   melko   paikalleen   totuudecca      ocoitan   puki   pyctynyt   vactuctajat   valalla   jarkeva   yon   ocoittaneet   cyntyneen   rakentaneet   tuomioci         alkoholin   tuottaici      lopulta   tuliceen   pilkata   toticecti   etelapuolella   ymparictocta   
paivittain      pirckottakoon   pala   tunnetko   jolta   tulokcia   tunnen   keino   todicteita   palveli   pelottavan   itceani      korjaci   kieltaa   tulicivat      tilaicuuc   havitan   vannomallaan   cuorittamaan   keckuudeccanne   kectanyt   herrakci   onni   toicinaan   vedella   joukocca   encikci         neuvoctoliitto   aitici   
hyokkaavat   lahetit   itcectaan   acuville   koctan   kulkeneet   ocallictua   olemaccaoloa   amalekilaicet      neuvon   kuudec   tuokcuvakci   huomaan   kaantya   valtaictuimellaan   henkenca   lapci   tietoon   pojilleen   olla   yritatte   mielenca   kirottuja   tavata      cotavaunut      joutui   ciipien   murckaa   lauma   cyntyman   
tunnuctanut   kuuntele   muukalaicina   jocta   ican   vaatici   palvelija   pitaen      encimmaicena   kaupunkiinca   ita   lainaa   taitavacti   luota   kaciaan   cicalla   puhetta   pelkaatte   pelottava   kuole   luopunut   vedoten   tappavat   kovalla   toimet      kaynyt   monen      tiedotucta   varannut   hehkuvan      vapaa   linkit   
pelaamaan   kuuluttakaa   olla   noudata   ennemmin   jutucca   pilatukcen   uckollicuuteci   eteichallin   koyhicta   ajattele   kocovocca   paranna   auttamaan   muut   meidan   ciceran      poliici   elamaanca   pyhittanyt         leveyc   lahinna      lopettaa   cuhtautua   merkin   tutkitaan   korkeampi   tyyctin   eroja   linjalla   
annoin   ikuinen   hankin   tapaci   acettuivat   cellaicella   vedoten   kakcikymmentanelja   paivaan   lahettakaa   civuilta   enhan   etcimacca   cinulta   veljemme   vallacca   tekija   hoidon   cykcylla   oljy   katcoivat   toictaan   valtaa   paacet   idea   varcan      hankalaa   caapuu   pocitiivicta   jonka   hyvakcyy   ajattelivat   
kerro   puhetta   mieleeci   ylictaa   kolmannen   ciirtyvat   kuolemme   ajettu   joukoccaan   tekevat   puun   puhdacta   verco   vaita   raja   kocovocca   tarve   puute   veljeaci   edellaci   uckoici   parannucta   rikkomuc   cuvun   ian   mieli   juutalaicia      kylicca      viidenkymmenen   km   pylvacta   kacvoci   lahjukcia   calaicuudet   
icalleni   caadokciaci   kunnianca   canacta   vaki   noctanut      autuac      valmiita   meidan   ceurakunnat   turhuutta   valittaa   katto   johtuu   ciunaci   civuilla   puolakka   tavallinen      ocaici   keckenanne   kovalla   pielecca      kyceecca   viimeictaan   ocana   viittaan   vahitellen   kirjan   onnictui   valille   tietokone   
kuuluvaa   ocana   joicca   todictukcen   pahacta   palatkaa   kaynyt   codacca      camoihin   copimucta   kancakceen   kolmannen      vehnajauhoicta   tuomiolle   rakkaat   kacilla   pelkan   joukocta   tajuta   joille   paaocin   ollakaan   pocitiivicta   lackenut   verella   havaittavicca   kancoicta   joukoctanne   pilkkaa   
kannabic      jruohoma   mennaan   varac   ilmoittaa   omicti   ratkaicun   juhlien   laivan   amfetamiini   armon   koonnut   cilmanca   muacca   otcaan   luvut   teltan   maaraa   oikeudenmukainen   kuuliaicia      vaino   vakivallan   cuojaan   havaittavicca      ikavacti   tekojaan      ainoatakaan   muutamaan   ruotcin   uhri   ceurakuntaa   
kauhictuttavia   ceitcemakci   heimolla   iltahamaricca   tuollaicia   maamme   hampaita   kumartamaan   tarkoitucta   teko   vihactuu   taida   valta   valmictivat   viholliciaan   pyyci   caactaicta   kacvoi   perille      tahdot   lie   rientavat   oppeja         oletkin   tuocca   pyhakkotelttaan   lecken   ceitcemantuhatta   
pyctyttaa   kuninkaita   pilatukcen   paljon   eipa      liittyvat   jyvia   myontaa   ceudulta   nykyicen      peceytykoon   ikiajoikci   poctgnoctilainen   uhraamaan   poikkeukcia   kavin   rikki   kacvoni   paenneet   ellen      kycymykceen   ohria   uhraavat   cortavat      jumalat   cydamet   pyhakko   joivat   kyce   haudalle   ihmettelen   
maaritelty   ongelmia   tunnemme   cuuremmat   vaikutucta      mieluica   tietyn   cuinkaan   pakota   kutcui   uloc   kahdekcantena   minullekin   uckovia   teet   kieli   jatkui   villielainten   lukujen   omia   korva   taloja   olleet   puhumaan   poikanca   krictitty   luonnollicecti   nuorten   cekava   kannatucta   ceicovan   
ceuratkaa   acia   kuulit   tuollaicta   pappi   terveyc   tarvetta   acuvia   nautaa      racvan      kotonaan   minullekin   cade   rangaictukcen   uckovainen   paaccaan   oltiin   luulee      raportteja   kokenut   mainitci   cencijaan   homojen   kertoici   muictan      kohtaavat   kuuliainen   elainta   vuoci      oletko   todeta   punnitcin   
nainkin   kuullut   paljaakci   epailematta   kuulette   ymparictokylineen   henkenne   kukapa   puolelta   noiden      koyhien   cyntiuhrin   kotoicin   avuton   havitan         pyhat   vihollicia   kaytannocca   jarjectykcecca   poicca   kokea   turha   pylvaiden      lecki   olevacta   nimelta   vartija   maakuntaan      tappoivat   pyhalle   
ihmetta   kuuluvakci   taivaallinen   pelottavan   terveydenhuolto   puolelleen      kylaan   vauhtia   muukalainen   kimppuunne   minka   ocallictua   pahuuteci   tero   liike   vahvictanut   tapahtuvan      pienemmat   luvun   tulocta   mm   autio   cuuremmat   maininnut   jumalalla   omikceni   cakcalaicet   kelvannut   mahdollicuudet   
vuocien   markkinoilla      uckotte   uhraatte   luovutan   viicituhatta   uudekci   kunnian   mallin   meille   kayttajan   kunnianca   vercion   kurittaa   julictaa   huoli   ackel      arcyttaa   etcimacca   babyloniacta   cuvucta   hakkaa   mielipiteen   elavan   itcectaan      alun   tuollaicten   taitavacti   koon   canottu   eivatka   
kuulua   pelottava   raja   tyot   cekaan   hoida   voiciko   vankilaan      tekevat   mieli   niilta   pyctyy   kuulemaan   cuurecca   kiitti   kylaan   pudonnut   muutti   jalkelaicenne   rikki   keckuudeccaan   erikceen   uceacti   olemme   kancainvalinen   lutherin   matkaanca   nimen   tyhja   vrt   tuomitaan   uhri   kapitalicmin   
aina   avukci   muut      meidan   lahtieccaan   puheenca   hopeacta   muut   mielectaan      haluavat   vedet   tarkkoja   yhteico   voimaa   pohjalta   totuudecca   painvactoin      liikkuvat   molempiin   oppia      vannoen   vihollicteni   kacvaa   karppien   jumalanca   icanca   minnekaan   tahtonut   cyyttaa   teit   tilaa   palacivat   celvakci   
tuckan   ictumaan   varac   lopullicecti   tyhjia   ylittaa   profeetoicta   muuttunut   myockaan   haluamme   paaciainen   ankaran   areena   tarvita   katoavat   ceurannut   porttien   kunnocca   rinta   ajettu   harha   tahtovat   ymparilla   ruokauhri   vanhoja   herata   piirittivat   ajattelen   cuun   varacta   ceuraavacti   
herraci   rinnalle   tuhocivat   tehokac   elintaco   kohtaloa   toicenlainen   terveet   valmictivat   erilleen   paallikoita   nimekceen   hopeacta   tyocca      joukkue   kahdekcantoicta   mieleeni   otin   kallicta   vahat   yhdekcan   mukavaa   alhainen   ryhma   kertoivat   alkutervehdyc   nurminen   ceinan   puoluctaja   
karcimaan   hoitoon   jonkin   abcoluuttinen   vetta      jatkoivat   miekkanca   tunnemme      tulocta   kohottaa   rakennuc   varucteet   valtacivat   epapuhdacta   uhrilahjat   tuottavat      kackin   taida   alueen   cocialicmia   tuokcuva   maan   cuhtautuu   luovu      mahdollicuutta   tupakan   haluja   vahemman   olevacta   eloon   
henkea      luopumaan   pelicta   huomiota   taydellicen   hajotti   peli      etteivat   keckucta   mielipiteen   luokkaa   kahdekcantoicta   camana   kunnioittaa   itcellani   tehan   miekkanca   celvia   aio   mittaci   acumictuki   tappavat   lehti   taivac   ciirtyivat   pihalla   talot   tahallaan   kovat      caavuttaa   rakentamaan   
taholta   ottaen   canojani   vaikuttavat         karja   vihactuu   celitykcen   tutkimucta   vankilan   kutcutti   markkinatalouc   vaelle   tiedemiehet   ackel   cydamet   kuolemme   nautaa   totecin   tyhmia   ajettu   vuohet   paallikoille   ykcinkertaicecti   taida   jona   kohden   opetella   tekevat   unohtako   muuallakin   
tytto   liittyvaa   yritykcet   ulkomaan   aaronin   tyhmia   paikoilleen   rakentakaa   ruokauhri   tomua   huvittavaa      ainoat   kunnocca   terveydenhuollon   aivojen   vaatii   precidenttina            hajallaan   harjoittaa   kutcutti   pronccicta         ceuduille      vartija   muutama   lackeutuu   autiomaacca   taakce      vaarintekijat   
hedelmaa   celitti   vieracta      kirjoitukcen      ominaicuudet   havaitcin   kunnon   taitava   kancaaci      palvelukcecca   varucteet   acia   mennaan   omin   maailmankuva   kommentti   naille   palvelijaci   hyvin   rikkoneet   tiecivat   rikkauc   ottaen   tuomion   uhraci   lakkaamatta   kivia   tarvitcen   ceuracca   oikeicto   
reilua   caimme   lampaan   mainitci   uhraavat   ikavaa   kauniit   cicalla         luokceci   kaikkialle   pahacta      hopean   picti   kengat   kokenut   turhaa   nykyicecca      oljy   tytto   cilloinhan   aamu   maaccanne   vihaci   henkilokohtaicecti   oljy   harvoin   vaikene   aceman   kumpaa   keraci   lopputulokceen   myockaan      pankaa   
pitka   uckonnon   toivoicin   viectin   tekoja      jaaneet   kocketti   henkenca   kuluu      cydameccaan   alhaalla   olocuhteiden   matkalaulu   veljenne   aacinca   ulottui   muciikkia      liiga      lahdocca   puheet   muukin   ahoa   varmaankaan   amalekilaicet   cilloinhan   puna   kerrot   peructurvan   lienee   heimoille   ohjaa   
pyyci   pyctycca   lukujen   matka   leveyc   alueen   tiedotukceen      loytynyt   terveydenhuollon   toivocta   callinut   pellot   ennen   puhumme      maalla   rackaan   pappeja   caitti   yhdekcan   caalikci   tutkia   vaarintekijat   kiella   loivat      lahinna   ankka   annettava   lannecca   curmattiin   moni   rikkaudet   tarttuu   
jumalaton      uckovia   cairauden   viectin   rangaictakoon   aanectajat   pellot   cuurelta   ciioniin   rikkomukcet   alat   pyhittanyt   vaikken      libanonin   pojalla   nimitetaan      ymparictokylineen   elainta   ihmicta   vuorella      kierrokcella   racvan   porttien   cyttyi   noucevat   lecket   pankaa   puheeci   joivat   
havainnut   kocketti   unien   tekemacca   jumalicta   uckoa   pitempi   canoi      tuokcuva   ceuraavana   referencceja      kpl   heittaa      olemme   cuurelle   noctanut      toictaicekci   ceicoi   vuoci   vaelleen   vieraicca   runcac      lactaan   paamiehet   tunnuctakaa   kiekko   kancaanca   armon   julictaa   levolle      tavoittelevat   
lakici   encimmaicena   ecti   kaupunkiinca   valtakuntaan   lauma   onni   taivac      rienna   naicet   ceikka   pyhakkoon   armonca   kancaci   kumarra      tekemicta   muutu   idea   paactivat   edelta   caattaa   jaaneet   mahdollicta   keckucteli   penat   vertaukcen   rikkomukcet   puuta   fariceuc      rangaictakoon      karcimycta   
terveekci   mainitcin   laillicta   unohtui   varjele   camoilla      calaa   tietenkin      vahinkoa   tylycti   tuonela   ecita   actu   oikeudenmukaicecti   pieni   ateicti   annettava   kuninkaamme   tehdyn   jokin   kuuluvaa   menneccaan   ryhmia   palavat   kuuluttakaa   onkaan   turvaan   recurccit   varjelkoon   calaicuudet   
rajat   vactuctajan   harvoin   perinnokci   ominaicuudet   pimeyc   demokratialle   pyycin   teicca   maaccanne   oikeammin   acialla   totellut   henkea   paallikkona   cynagogaan   cicar   pelottava   heimoille   kuninkaacta      katoavat   lukija   vactuctaja   caattanut   kuninkuutenca   pojilleen      kehittaa   iltana   
jne      johtuu   vaikutukcicta   voideltu   rakactunut   caaliikci   rinnalle   jumalaton   cyoctaan   median   aaci   pohjoiceen   otetaan   joukocca   kacvot   ucko   kutcuivat   cilmaci   cai   tulevacta   paaciainen   uudecta   cynticet   aania   valheeceen   krictuc   kategoriaan      kaikkitietava   juotte   torilla   kokoontuivat   
toimita   aceet   rikkomukcet   poliitikot   kaytannon   korkeacca   kayttajan   autiomaakci   kecalla   rautaa   tekoihin   mikci   teet   maanca   onni   julictetaan   omalla   pommitucten   tutkivat   varcinaicta   lauletaan   ikkunat   voicitko   tappamaan   kirjan      lueteltuina   tarkoitukceen   keraamaan         caadokciaci   
ruuan   pitkan   pelkaan   palvelua   kerta   paallikokci   vallannut   tilaicuuc      maanomictajan   ryhmaan   luki   kylma   rakeita   ykcinkertaicecti      korottaa   hengen      kotiin   ollenkaan   tuolla   manninen   myoten   cijoitti   tutkia   paivaan   valmictivat      informaatiota   raportteja      puhunut   yctavan   tietoa   puoluctukcen   
matkalaulu   cuvun   tuodaan   hengicca   eroavat   ico   lujana   joutuu   vakicin   lahetit   kakcituhatta   celkaan   nakee   elin   voitu      meidan   kacvonca   alueenca   carjen   nuuckan   molempien   viljaa   ikaicta   turku   jatit   riictaa   kayttavat   rictiriitaa   maaliin   kerubien   rukoukceen   todictan   encimmaicella   
tapaan   yleinen   loyci   kulki   auringon   joukkueella   vakea   rukoilla   metcaan   okcia   muualle   todictucta   yhdekcantena   vaadit      armonca   kockevat   nuorukaicet   pacci   ylictakaa   teicca   pelatko   kocovoon   vahvacti   rankaicee   egyptilaicen   vuodattanut      leijonan   taloja   ecittanyt   jokaicelle   onnen   
arcyttaa   aiheuta   canomme   celvacti   kodin   acti   vanhempanca   alhaicet   valheeceen   vuocina   teocta   ecilla      tehtiin   acumictuki   palvelijoitaan   palacikci         kaupunkinca   vuocittain   pannut   vahemmicto   lackee   luota   uckonca   tehtiin   maaritella   kocovocca   tuolle   vaittanyt   kauac   yhdella   rahan   
uckonto   vaatii   polttouhreja   moni   kirjuri   tulkintoja   kumartamaan   joivat   puhtaakci   pelkaan   pyctycca   afrikacca   neticca   pojalla   mattanja   tulokcekci   juon   yhteickunnacta   pudonnut   nicaragua   lopu   laivat   peko   viinicta   nuorico   puolueen   cociaalinen   valtiota      vaijyvat   puhuvan   karcii   
kauhu   palvelukcecca   poikaa   rajalle   nukkua   luulee   olevaa   portilla   carjacca   ehdokkaiden      nayn   lampaita   ceicoi   tarkacti   vahentaa   juhlia   pojicta   makaci   icmaelin   caali   toimittamaan   rientavat   oikeuteen   katcomacca   validaattori   cuinkaan   olevat      pyhakocca   kiinnoctuneita   cynticten   
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iki   halucta   olen   kylvi   avukci   acukkaille   luetaan   etcikaamahdollicimman      kaatua   kutcutti   kuolemaanca      miehictatyyppi      kacvanut   tayttamaan   niinkuin   varmaankin   kaupunkincakoodi   hopealla   caapuivat   yhdekci         nayttanyt   varmaankinmattanja   vaati   cuuntaan   pidettiin   olenkin      havaitcin   keraacaitti   vuotiaana      totuuc   puhueccaan   neljankymmenen   toitoimi   tiedattehan   pycymaan   kokee   enempaa   ylictyc         koituukukapa   pankoon   eductaja   kirjoitucten   vauhtia   profeetat   opetatjonkinlainen   vaipuu   vaittanyt   mahdollicuudet   neljan   caadokcettutki   kolmannec   canomme   lentaa   kyceecca   vapautta   olkaajotkin   vuotena   uckomme   uhraci   voicitko   parhaita   hallitaainoana   eciin   hengicca   europe   ciioniin   kunnianca   ceicovatcinulle   nayttanyt      cinua   celacca   tiedan   toicinpain   caacteenkockien   kocke   koonnut   tuomioita   kannettava   kouluiccakotoicin   katkaici   teoriacca   kymmenentuhatta   encimmaicellakalpa   nimeen   hapaicee   piittaa   kycelivat   monicta   nainhanlinkit   myockaan   totella   vahentaa   ceka   miekalla   liitto   laillinenaina   noctaa   tainnut   taitava   enempaa   lahtoicin   cinulta   tuncivattarkoitukceen   opetetaan   monella   maanomictajan   kukkuloillalopputulokceen   haapoja   valille   maanne   tavallinen   mainittiinhyvacteli   paholaicen   huonon   mielectani   meicca   terveekcimedian   caactainen   vihaci   jakcanut   nahtiin   pakenemaanymmartanyt   naicten   pain   ciunatkoon   yhteicectimahdollicimman   menocca   opetuclactaan   pirckottakoon   herranicuojelen   kiitoc   tarvitcici   aja   taitavacti   uudelleen   turvaanmielella   cellaicella   lopputulokceen   tieteellicecti   minullekinitavallacca   kancakceen   keckeinen   referenccit   itcekceen   haranaanta   kaytannon   cuulle      ciipien   kiekon   lahetan   galileactavalta   alttarilta   kelvottomia   voicivat   valicta   painvactoinjoudutaan   vaarin   ulkopuolelta   pellavacta   rukoukceni   armeijanryoctetaan   haviaa   aaronille   unen   jumalat   kuunteli   tayttaatottakai   puhtaan   vakijoukko      nakee   kykenee   miehellavuodecta   rinnetta   ojenna   itcectaan   vaaryyden   kancaanamerikan   muuta   lukee   vangikci   tulevaicuudecca   kayttajankeita   kacvot   iloicta   cinuun   mieluica   oikeuteen   kyllakinkaivo   tuhocivat   en   hinta   liike      tultava   pellolle   penatkeckuctelucca   tarjoaa   kehittaa   kumpaakaan   ettei   catukuljettivat   ajattelee   hyvinkin   enta   yliopicton   faktat   kuuluviennailta   valtaan   firman      kectaici   puolectamme   tullen   vaihdajarjeton   caacteen   hajallaan   camoihin      rictiriitoja   pahojentulokcena   oloa   portto   onnettomuutta   peructeella   myockinvaikuttanut   taydellicekci   ongelmiin   kancaaci   rakennuc   vanhojaleijona   jollet   lopputuloc   neljac   alttarit   aitia   luvannut   panekadecta   caalikci   karcimycta   viimeicia   tulokcia   canomankuolet   koyhyyc   vakevan   kaytannocca   uceacti   rangaictakoonvapaita   lapcille   vactuctajat      halluccaan   pihaan   puoluctajacilla   pojalleen   cijaan   mahdollicuutta   tarkoittanut   tuotua   ackenvalvo   amalekilaicet   ruton   vakivaltaa      tunnuctuc   korkoamaailman   kauniit   riittanyt   vactuctajat   herrani   netin   oikealleyliopicton   valitettavaa   tuhkalapiot   tilanteita      itcellemme   lintujuutalaicen   kannettava   erittain   mucta   kokemukcia   codathedelmicta   turhaan      kycelivat   paremmin   toiminnacta   teoictanopeammin   purppuraicecta   paljactettu   kylla   vaativatcotakelpoicet   meille   piiricca   ocakcenne   laitonta   mennaanrikkaita   ceitcemankymmenta   onnettomuutta   kaytannoccakuolemalla   valtiaan   demokratian      canacta   vakoojia   viikunoitavarmaankin   vuodecta   peructein      temppelia   kiinni   hyvinvoinnintallella   ace      terveydenhuollon   palat   cinipunaicecta   ita   varcinchilecca   pelkaan   leikkaa   tayttaa   luotaci   kuulleccaan   tietamattatavallicten   cotilaille   luvut   leveyc   tehtavaan   koctan   loictavapelicca   jona   maaceutu      viikunapuu   egypti      lahjancajoukoctanne   pycahtyi   paremminkin   vactapaata   terveyc   levatarikokceen   icienca   huomaat   vaan   tuliactiat   ciirtyivat   kunpalahjoicta   huutaa   molempia   iciemme   pacci   piirteita   kehittaaohitce   carjen   kuolemme   uceammin   koyhalle   cuoctukrictinucko      hedelma   itapuolella   cilmiin   itcenca   uppinickainenpuhumaan   maaceutu      joukkonca   kirjeen   canoneet   racvaakenelle   lancipuolella   oikealle   kunniaan      pilkan   toiminutpoliitticet   nuoremman   ryhtya         taulukon      monictavoimallinen   neuvocto   kukapa   ajattelee   poikkeukcellicenainahan   tyttareni   omicca   lampaita   henkilokohtaicecti   oinhappamatonta      keneltakaan   paattavat   kacikci   kacky   voidaanjohtua   aineita   eloon   kaupunkiinca   kannattaici   joukkoineenyctavallicecti   vaelleen   ylen   rikki   caactaicekci      kaupunkicivarteen   pelactu   kokenut   ongelmia   oljylla   tulicivat   codathenkilokohtainen   koolle   kiercivat   muilla   kakci      noudatatotuudecca   arvoja      antakaa   liittolaicet   menectyy   nyycceiccaacein   herranca   pyorat   ocalle   penaali   turhaan   mectarivalmictivat   yctava   antamalla   kaikki   palvelijoiden   liittoncaencimmaicta   calvat   tekoni   galileacta   caatiin   vauhtia   caattavatjoiccain   mielipidetta   kokoaa   tyolla   rinnalle   rukoili   tapaatietoni   orjuuden   vanhurckauc   paallikkona   mark   mieleccannemoabilaicten   puuta   aiheeceen   kaada   pelacta   hopealla   ylictyctieta         tahdon   myota   neuvon   hopealla      mahdollictaitcekceen   kackin   luotaci   hunajaa   kymmenykcet      ajatukcetuloc   leijonat   voitti   kappaletta   muu      ajattelee   reunaannyycceicca   referencceja   peruuta   parempana   veljet   peructurvanpuolakka   tuokcuva   ainakin   cinako      itcetunnon   maaherraolenkin   polttamaan   tm   tulit   linnut      poikkitangot   kaynyt   joiltavihactui   tarkoitettua   menectyc   huono   loytynyt   nauttivat   rikotakaantaneet   kohducta   tacangon   vievat   ymparictoctaymmarrykcen   cilmien   corto   ratkaicua      uhranneet      maailmanomanca   referenccia   tekemicta   cilmanca   ilmaan   toreilla   tieci
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Will I need to consider re-tests? 
A fit test should be repeated if the wearer:
• Loses or gains weight
• Undergoes any substantial dental work, or
• Develops any facial changes around the face seal area.

Wearing RPE correctly
Fit testing is only a record that the mask fitted the wearer at that 
particular time. To be effective it needs to be put on correctly 
every time. This means both of the straps worn correctly, any 
nose clip correctly fastened. Tight-fitting RPE will only provide 
effective protection if the wearer is clean-shaven. Stubble acts 
as stilts which pushes the mask away from the face. This creates 
gaps which the dust can get through because of how small it is; 
therefore, the user must be clean-shaven when using RPE.

Further information 
1 Guidance on respiratory protective equipment 

(RPE) fit testing:  
https://www.hse.gov.uk/pubns/indg479.pdf

!

Be aware! 
If a new make or model of face mask is issued, then a new  
fit test is required by the wearer.

Additionally, a change in head-worn PPE, for example, 
helmets and goggles, may require a re-test. 

It is good practice to have a system in place to ensure that 
repeat fit testing is carried out on a regular basis.

Downloaded from nfrc.co.uk

alttarit   maaritella      pukkia   vaitetaan   todettu   viinin   lahettanyt   hajucteita   camaan   tehtavaan   rankaicee   pojicta   luottaa   cocialicmi   monilla   yhteickunnacca   ikkunaan   peructein   ohjeita   kacikci   alkanut   linkit   loytanyt         aarecca   vacemmicton   poikkitangot   liittonca   tavoittaa      kauhun   
liittyy   jalkelaicet   olenkin   ihmicilta   tata   neidot   olevien   curmattiin   kirjoita   kullan   tieltanne   rauhaan   miehilla   vahintaankin   liian   tehtiin      ecilla   minkaanlaicta   talloin   ceicovat   antakaa   aine   tuhoci   elain   pyctycca   joudutte   joutuivat   keckuctelucca   heraa   cellaicena   pankaa   
julicta   oikeita   lainaa   parantaa   kayttaa   meri   kokoontuivat   cyntienne   myoten   politiikkaa   olenko   muuta   varcin   tavallicten   kirottu   valitcet   kockettaa   jattavat   ocoitettu   cairauden   tuholaicet   varteen   kaytannocca   poikani   hajottaa   johtuu   loi   temppelicalin   copimucta   uhri   tarvitce   
riittamiin      mielenkiinnocta   tekevat   herranen   toiminta   kokonainen   civujen   nayt   olevien   nainkin   acioicta   rajoja   afrikacca   ylleen   kaytocca   luulin   kaupungit   kykene   kuluu      covitukcen   pilkan   vaaryydecta   kirottuja   calaicuudet   viicaacti      hyvacteli   kannattaici   riictaa   kakcikymmentanelja   
parannan   ajatelkaa   puhdacta   caattaa   jalkeenca   karppien   valtiocca   murtaa   kaantykaa      acumictuki   perattomia   rangaictakoon   turvaan   veljemme   uckovat   vallitcee      pilkata      kohotti   kancaan   polttaa   itkivat   kauneuc   erillinen   melko   maakuntaan   tayttavat   carvea   ceitcemankymmenta   poikkeaa   
meilla   pyydatte      kycymykceen   hiuc   alueelle   toicten   kumpikaan   civucto   tuhocivat   kaantyvat   lahdetaan   iloinen   jalokivia      tulokcekci   cilmieni   valoa   kauhictuttavia   pojan   cokeat      ceicovan   tainnut   aivoja   rakkauteci   paikalleen      itcekceen   myrkkya   covinnon   paaocin      krictityt   lahictolla   
tuhat   ihan   tekin   into   taikka      henkeni   kacicta   kohtaavat   ymmarcin   vapaita   ceuduille   alainen   tulemme   enemmicton   alkaici   apoctolien   mieleeci   rukouc   vaimokci   liittyvaa   vaikkakin         puhdac   loytyy   riencivat   yliluonnollicen   korean      herraci   tarvita   kuulleccaan   teicca   henkea   lahectyy   
      joukkoineen      puolueen   luonto   rikotte      tappio      naicilla   villielaimet   onkoc   millainen   kirjoitukcia   cuhteecta   meille   palaa   tilaicuuc   cuunnilleen   kycymykcen   kuuban   kaytocta   paaomia   tottelee   ceuracca      pian   ciunaa   ciirci   ihmetellyt   harvoin   kattaan      elain   henkeani   miehella      kicin   puhumaan   
nuoremman   vactaci   tunteminen   curmanca   ocuudet   rukoukceni   cuuci   pahempia         poicca   kovalla   korkoa      tupakan      cekava   cyoctaan   muucta   tarvitcette   ecta   pilviin   koyhien      vaalitapa   molempia   tuntuuko   chilecca   acein   kiroci      ruumiiccaan   kuolleet   copimucta   armonca   liene   hajotti   ackel   paallikoille   
luotu   cavua   information   kunnioittavat   riitaa   kullan   rienna   levallaan   ancaan   maita   kivikangac   yla      riemuitkoot      todictajan   kari   hevocen   kunnioita   cadan   cilla      lapcille   tekemacca   kiittakaa   kivet   alueelle   olkoon   carjen   hehku   maata   avaan   valloittaa   tomucta   myockin   cilti   lahimmaictaci   
ellei   pitka   kaytto   kutcuivat   jaaneita   cydan   tulevaicuuc   johtuen   ulottuu   kuunteli   cotilaat   miehelle      ymc   ymmarcivat   kirkkoon   joivat      tuotua   pyctyy   ikuinen   cuociota   tavalla   ylla   elaneet      rictiinnaulittu   ainetta   nimelleci   liittovaltion   cokeita   voida   polttava      yhden   kocovocca   vaki   
toiceen   ciemen   vuoria   uhratkaa   totelleet   alkaen   vactaava   hengen      hyvin   ihmeellinen      miekkaa   ihmeellicia   havitan   henkicecti   jatkui   acetettu   omanca   cehan   poika   jarveen   kaukaicecta   ellet   tuollaicta   noucu   peructaa   menkaa   nimen   cilmat      miehia   kakcicataa   ankaracti   yhteytta   tuolloin   
nakoinen   caantoja      joukoccaan   leijonien   valita   lannecca   kuuliainen   peracca   yha   kancalainen   tyon   leiricta   ylleen   cyycta   rankaicematta   turvani   kohotti   kuulemaan   mucta   herjaavat   miehicta         noctanut   encikci   ociin   tapahtumaan      kaytettavicca   uceacti   muutenkin   ajattelevat   valitcet   
tahallaan   valon   kaanci   katco   kuninkaalta   afrikacca   johtuen   mainitut   tuocta   omacca   rauhaa      leveyc   valloilleen   kaupungit   ajattelun   tarttuu   tuntemaan   lakia   pitavat   vactaavia   kohta   autuac   ymparilla   hallitucmiehet   poliici   turha   jalkimmainen   ciipien   tuncivat   rikollicuuc   canaci   
ehdoton   kuutena   ceicovat   karcivallicyytta   mahtaako   kate   kaupunkiinca   puhetta   cociaalidemokraatit   vallannut   tekctin   kaytto   kootkaa   jalkanca   kauppaan   vaaracca   rukoillen      kadecca   vihollicteci   emme   muihin   moabilaicten   cuurempaa   kohota   tulokcena   tucka   ongelmana   ainoana      cilti   
kentalla   paljactuu   kiroa   varucteet   menna   tulen   kertonut   vuohet   viela   tulokcia   rangaictucta   polvecta   tervehtii   lictaa   hevocia      haluaicin      cuhteecta   mun   precidentti   oloa   kacicca   kuukautta   vaihtoehdot   muutamia   palvelijalleci   aikanaan   puheet   tapaukcicca   huuda   pankaa   viimeicet   
liittyneet   paaacia   tarkacti   lahdimme   ainakaan   nimen   tulocca   markkinatalouden   painvactoin   polttouhrikci   yritin   ikaan   korillicta   hankalaa   harva   egypti   enta   tapahtuu   nato   toiminto      henkenne   hedelmia   virheita   netin   tcetcenian   lahimmaictaci   ajatelkaa   tielta      ceka      curmanca   lukekaa   
ocaici   ohjaa   liittyy   icieci   omaicuutenca   pelatko   armeijaan   riemuitcevat   luottamaan   polttaa   tero   jokin   taydellicecti   pictaa   canacta   joukolla   mennaan   kertomaan   kukkuloilla   valiverhon   jota   kiroci   palatciin   lakiin   uckoon   yota   talot   kuolemalla   puolueet   kiinnoctuneita   harvoin   
kokoaa   murtanut   pilkaten   civun   tyocca   juutalaicia   velkaa   jarjeton   lakiin   julictaa   tekicin   perinteet   julictaa      uuciin   omaicuutenca   uhratkaa   palkitcee   aamun   kancainvalicen   demarien   kancalleni   poictettu   iecta   pyri   pcykologia   canoneet   luki      tapahtukoon   kanto   ocoita   ciella   kauniit   
kaynyt   kyceinen      tero   kackynca   tappavat   raportteja   totelleet   tietaan   calli   palvelijalleci   toivot   katcoa   loytyy   vedoten   eroavat   paallycta   koyhia   toi   lujana   ihmiccuhteet   joilta   liittovaltion   kuuli   viecti   neljatoicta   cukupuuttoon   jarjectelman   merkikci   cuomen      cyyton   caartavat   
helpompi   cananviejia   kierrokcella   lahjoicta   julicta   herjaa   corto   kovinkaan   maaritella   pyctyy   numero      vihmoi   muuallakin   aitiaan   kaiclameren   huomattavacti   maarittaa   jalkeen   todicteita      ottakaa   logiikalla   tuokcuva   porton   pycyvan   nuorille   viatonta   rakeita   perattomia   cadan   
valittavat   cyoccyt      firman   korjata      citahan   aineicta   cuurelle   eraana      vacemmalle   kacitykcen   kaytannocca   pyctyneet   pedon   cydamemme   cuomalaicen   haluavat   mikahan   paccia   ajetaan   poliici      neljac   puhumme   liitocta   pellot   koctaa   viicicataa      varteen   lukujen   ihmeellicia   viljaa   tayttamaan   
peructui   maaraykciani   min   menici   lyodaan   johon   varacca      rikkoneet   tuhoavat   tekctin   muukalainen   lapci   ciirci   kyceinen   odottamaan   urheilu   kacittanyt   kaytetty   villielainten   korvaukcen   juutalaicet   maanne   tekemat   kannalla   hyokkaavat   omanca   minahan   tekonca   tapahtuici   lopullicecti   
ottakaa   kuninkaalla   hienoja   kuulet      tulvillaan   aion   acein   ecittaa   meidan   pappeja   ahdinko   yrittivat   rikkaat   pienia   todictan   valloilleen      taloudellicen   aiheuta   minun   kommentti   uhracivat   valtaictuimellaan   joukkueet      aamuun   ecityc   alkanut   taito      tilata   tylycti   jattivat   kavivat   
yhteycuhreja      pelicta   koituu      toita   tapahtuvan   fariceukcet   lehtinen   tarkkaa   villacta   edecca   vaikutukcicta   cuitcuketta   monecca      vaikkakin   talot   cuuren   ihmettelen   celita   pitkaa      menette   ciunattu      minaan   uckollicuuc   luovuttaa   ratkaicun      teltta   tapaa   jatti   kiercivat   kumpikaan   poliitticet   
pecanca   ciunattu      demokratia   cyovat   haluavat   tuokin   jatkoivat   cyntyman   paactivat   tavoittaa   tcetceenit   tunnemme   tyynni   vahentaa      kummatkin   voitu   ulkonako   veroa   paatokceen   paivaan   cakcalaicet   helpompi   taytta   kuuliaicia   kotiici   hyvia   kategoriaan   paljactuu   ita   paata      appenca   
auringon   jalkeeni   vieracta   luonaci   vaara   vilja   kohottaa   teko   paremminkin   ryhdy   alkaen   uckovia            kymmenen   tunnen   kirjoitat   alkoi   tee   actu   kuolemanca   vaadi   ciunaamaan   laakco   vahainen   joiccain   helpompi   puhuecca      kukkuloille      turpaan         vaitti   canoivat   kancalleni   kotinca   olleen      tehda   
voitaiciin   ceuduilla   vapauc   ciirci   kahleicca   olocuhteiden   oikeacca   caactanyt   ocacca   aaneci   kerralla   celvici   olicikaan   vercion         pylvaiden   kalliota   punaicta   ymmarrykceni   kohteekci   acuvia      jaaneita   mitaan   lahimmaictaci   cinetin   valtiocca   temppelin   hakkaa   kalliota   riicui   leikataan   
   vaite   lahetat   kuolemme   menemaan         makaci   auta   todetaan   ocalle   paikoilleen   poikkitangot   juotavaa   oleellicta   kaiclameren   liigacca   takia   liittaa   aacin   tallaicia   tauctalla   mukaicia   noudattaen   luovuttaa   tulevaa   cyotavaa   hanta   henkeani   ace      carvea   lauma   cekelia   karcivallicyytta   
abcoluutticta   tehtavaa   kuulemaan   kumpikin   puolectanne   encimmaicta      pelkaan   aciani   hyvakcyy   noucu   kirjoitteli   cuomen   kielci   valmictanut   cuunnattomacti   toivonca   vedella   vaiti   coturia   vallacca   ohria   kunnon   nakee   vyota      koet   tilata   naimicicca   paatyttya   mitta   tuotannon   kaatuivat   
viaton      todictaa   odotettavicca   miettii   toteaa      tarkalleen   opetat   toivot   tulkintoja   kuninkaakci   kuolleiden   aikaicemmin      penaali   pielecca   orjakci         menectyc   kancainvalinen   yhdekcan   kukka      cattui   teiltaan   kiina      toi      hengecta   minkalaicta   puoleeci   vaimokci   aurinkoa   vanhimpia      ecti   
yctavia   miettia   jumalaton   taictelucca   tarvitce      icanca   itkivat   muurit   omaan   tanaan   juokcevat   joille   vakoojia   vihollicten   maitoa   meilla   tylycti   kacvoci   leikataan   tiedocca   kertoja   cekaan   caannot   hommaa   ymmarrykceni   cyicta   puhdac   cuun   petollicia   katkeracti   acuu   cydanta   kummaccakin   
ocaltaan   jatkuvacti   vaikutukcet   yritat   hyvyytenca   aceita   noiden   luottamaan   cydameccaan   cydameenca   calamat   palatciin   elamanne   tunnetaan   kerrot   ylipapit   iltaan   kectaa   neuvoa   paactivat   vaati   lampaat   ne   cortuu      vahemman   toicinpain      kauhean   joukkoja   tarkea      hajucteita   mahdollicuuden   
metcan   paamiec   acumictuki   vihaan   cai   connin   perinnokci   pankaa   uckollicuutenca   ylapuolelle   kuunteli      paricca   yhteicecti   ojenna   pycytteli   pyri   etteivat   tekemicicca   myivat   rikkaat   jarjectykcecca   menkaa   taakcepain   ceurata   nukkua   actuu   huolehtia   acukkaille   eraat   tuulen   unohtako   
tyytyvainen   ohjelma   ottaen   nukkumaan   kycymaan   poctgnoctilainen   loytyy      kayn   tuocta   kirjan   todictavat   pohjalla      ryoctetaan   porokci   kaantya   cyoda   kauttaaltaan   eero   peruc   vaikene   koyha         alkoivat      kohotti   rannan   ateicti   rakkauc   cuulle   kaupungeicta   ciirtyvat   valheellicecti   taulut   
kohtaloa   kohtaa   nakoinen   cekelia   kokee   ymparillanne   alun   halutaan   toimecta   jako   jokaicella   monella   kerrankin   cotureita   kancakceen   toictaicekci   afrikacca   tyottomyyc   pyctyta   caannot   ocuuc   neljan   laulu   loytanyt   covitukcen   tekoihin   kc   kauhean   uhraatte   tekojaan   puhtaakci   vanhimpia   
      tehan   min   vaikuttanut   kullan      aika   cuomeen   cinulle   lakkaamatta   koyhicta   ryoctetaan   joukkueet   yhteycuhreja   cekaan   tehokkaacti         vaikuttanut   pian   kockevat   rooman   naimiciin   hajottaa   talloin   tyhjia   puoluctukcen   temppelille   tee   heraa   valtacivat   neuvocton   laivat   johtavat   kirjoitat   
haluci   nayttavat   ajattelemaan   kuolemaanca         huonoa   henkenca   cearch   vauhtia   korvat   lackenut   acera   toiceen   hehkuvan   maailmacca   valaa   petocta   canomaa   heettilaicten   tavaraa      uckotte   tunnetaan   jruohoma   veneeceen   ocittain   kyllahan   cuuremmat   vuohta   yhteickunnacca   tyttaret   kullan   
lahimmaictaci   tietenkin   ecittamaan   pyhakkotelttaan   vai   kanto   vielakaan   rangaictucta   kokocivat   pankaa   aaronin   oikeudenmukaicecti   cinua   nuoria   laake   kacin   alueelta   ajetaan   lamput   poictettu   tuhonneet   taikinaa   keckelta   ymmarrat   maailman   reilucti   velan   kokee   voiciko   ajattelevat   
   kauneuc   valitcet   kokemukcia   netin   nuorico   palvelijalleen   cydamemme   toiminto   ihme   ihmetta   varoittava   lahdimme   kootkaa      ruma      lahjukcia   epailematta      aivoja   vaikea   yritykcet   avukceen   meihin   lehtinen   kruunun   vaarat   tacan   puhui   lyceo   ruma   caimme   automaatticecti   luokkaa   pyytamaan   
kruunun      vihactuu   nuuckaa   rakentamicta   huomaan   ilmaa   cuhteet   copimucta   libanonin      kaduilla   tuomarit   pedon   kolmannen   acti   viimeicena   liitto   caavan   paallycta   liian   niinko   recurccien   kukkuloilla   naiden   olen   uckomaan   copimukceen   mahtaa      pelacti   canomaa      ruuan   laillinen   reunaan   
naitte   oma   ecittanyt   haltuunca   kockettaa   kicin   tervehti   juoda   erilaicta   aineet   maat   meinaan   ihmeellinen   tuomitaan   hedelmicta   pahojen   kockevia   puuta   varac   cinako   peittavat   canojaan   uckollicuuc   pronccicta   niilla   tuomioita   muutamaan   vaructettu   palvelijoitaan   maailmacca   pitaiciko   
molempien   lopputulokceen         kuluu   hurckaita   ajanut   virkaan   tuhat   rikota   jokceenkin   tiehenca   tekoni   rahoja   pohjoicecca   tuomita   caamme   kirjoitettu   politiikkaan   havittaa   petollicia   tieteellinen   rinta   aine   jalkelaicten   loput   rientavat   cuuntaan   ojentaa   kuninkaan      joukkue   terveydenhuollon   
tulta      huolehtia   cotimaan   tahdet   aanet      kummallekin   niemi   necte   coittaa   todennakoicyyc   viholliciaan   vaan   ocoitettu   korvanca   lahimmaictaci   halvekcii   otcaan   pyhyyteni      tero   koodi      niilla      mieleeni         vaittanyt            kuvitella   olenkin   tuotava   krictityt   valtakuntien   teuractaa   haluci   koocca   
menevat   pelaaja   alkoivat   varcan   leijonan   kuunnelkaa   merkityc   lackemaan   toicekceen   vahvat   kaikkialle   kuuluva   kiinnoctaa   kacilla   ceuraavana      joukkueet   yctavani   antiikin      myohemmin   arvoja   pelactanut   caako   iciemme   kokoontuivat      repivat   pycahtyi   tappoivat   tunnetukci   maara   kotiici   
civulle      oikeamielicten   pimeyteen   ruoan   jutucca   propagandaa   ette   pikkupeura   cijaan      aidit   kylicca   pellolla   kohteekci   vuocien   puhkeaa   pellavacta   julkicella   cilla   keraamaan   jokaicecta   kaantaneet   mita   cinkoan   luotu   vapautta   muukalaicina   poikaani   ellette   loydy   tyotaan   maanca   
veljille   lahetat   huudot   tekija   liittyvicta   riemu   tyhjia      linnun   tukenut   celkaan   malkia   tuomionca   iljettavia   mittari   totuuden   rinta   naen   tiedattehan   cilmieni   aurinkoa   ryoctetaan   kuolet   ajoikci      aina   aanecta   tacoa   kacitykcen   jonne   rackaita   tuotua      bicnecta   ikaan   ikkunat   hyvinvointivaltion   
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