
Találja 
meg a 
stílusát!
Legyen 
mindig 
kéznél.
Bemutatjuk a 3M™ Solus™ 
 CCS sorozat védőszemüvegeit 
Az összekapcsolt füldugó és 
védőszemüveg mindig kéznél van, 
nem gubancolódik össze, és nem 
párásodik.

3M™ Solus™ CCS sorozat



  

  
 

  

Erős páramentes/karcálló bevonat
• A Scotchgard™ páramentes bevonat

védelmet biztosít a párásodással és
karcolással szemben.

• Tovább ellenáll a párásodásnak, mint a
hagyományos páramentes bevonatok, 
akár 25 vizes lemosásig.*

• Tartós karcállóságot nyújt a nehéz
munkakörülmények között is.

  

   
 

Polikarbonát lencse
• Elnyeli az UVA és UVB sugárzás

99,9%-át.

• Teljesíti az EN 166:2001
ütésállósági besorolással rendelkező 
védőszemüvegekkel szembeni
követelményeit.

 Eltávolítható habszivacs betét
Csökkenti a szem szennyeződéseknek,
törmelékeknek való kitettségét, valamint 
nagyobb kényelmet és párnázottságot 
biztosít. Könnyen levehető a tisztításhoz 
vagy a különböző viselési módokhoz.

 

 
 

 
 
 

Zsinórrögzítő Rendszer (CCS)
Összekapcsolja, gubancmentesen és
használatra készen tartja a szemüveget és
a füldugót. A füldugó zsinórját viselheti a 
nyaka körül, és tarthatja rajta a szemüveget 
is, ha éppen nincs rá szüksége. Kompatibilis 
a legtöbb 3M vinyl zsinóros füldugóval.
(A füldugók külön kaphatóak.)

Zsinórrögzítő Rendszerrel, hogy minden ott 
maradjon, ahol lennie kell.

2 | *A 3M belső tesztje az EN 168 tesztmódszere szerint, a hagyományos páramentes bevonatokkal összehasonlítva.

3M™ Solus™ CCS sorozat
A szárba épített Zsinórrögzítő Rendszernek (CCS) köszönhetően a 3M™ Solus™ CCS védőszemüvegekkel 
mindent kézben tarthat. A sokoldalú kialakításnak köszönhetően a füldugó és a védőszemüveg 
összekapcsolható, nem gubancolódik és használatra kész, kényelmes és megfelelő védelmet biztosít, hogy 
Ön a munkájára összpontosíthasson.

Ez a stílusos szemüveg a 3M™ Scotchgard™ páramentes/karcálló lencsebevonatával (kivéve a CCS 
alapmodellt), és opciós eltávolítható habszivacs betéttel kapható minden modellben a jobb párnázottság 
és  magasabb szintű védelem érdekében.

Szellőző betét
Az opciós betétet apró 
szellőzőnyílások akadályozzák 
meg a párásodást.
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Találja meg a stílusát!

SCCS01SGAF-GRN-F
Lencse: Víztiszta

SCCS02SGAF-GRN
Lencse: Szürke

SCCS01SGAF-GRN
Lencse: Víztiszta

SCCS07SGAF-GRN
Lencse: I/O szürke

Habszivacs betét

71511-00000
Lencse: Víztiszta

71511-99999
Habbetét



3M™ Solus™ CCS sorozat

FONTOS MEGJEGYZÉS
A jelen dokumentumban bemutatott 3M termék használata feltételezi, hogy a felhasználó korábbi tapasztalatokkal rendelkezik az ilyen típusú termékek használatában, 
és a terméket hozzáértő szakember fogja használni. A termék használata előtt ajánlott próbákat végezni a termék teljesítményének a kívánt alkalmazásban történő 
meghatározásához.

A jelen dokumentumban szereplő információk és részletek kifejezetten a meghatározott 3M termékre vonatkoznak és nem alkalmazhatók más termékekre vagy 
feltételekre. A termék a jelen dokumentum rendelkezéseitől eltérő bármely használata vagy működtetése kizárólag a felhasználó felelősségére történik.

A 3M termék jelen dokumentumban szereplő információknak és specifikációknak való megfelelősége nem mentesíti a felhasználót az alól, hogy betartsa a további 
útmutatásokat (biztonsági szabályok, eljárások). Az üzemi követelményeket, különösen környezet és az eszközök használata vonatkozásában, be kell tartani. A 3M 
csoport nem vállal felelősséget ezen szabályok bármelyikének olyan megszegése esetén, amelyek döntési és ellenőrzési jogkörein kívül esnek (mivel nem ellenőrizheti 
vagy szabályozhatja ezeket).

A 3M termékek garanciális feltételeit az értékesítési szerződés dokumentumai határozzák meg, azok kötelező és alkalmazható záradékaival, melyek kizárnak minden 
egyéb garanciát vagy kártérítést.

Ha további információra van szüksége a 3M termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba a 3M-mel.

 
 

 
 

 

Munkavédelmi Üzletág

3M Hungária Kft.
Neumann János u. 1/E
1117 Budapest
tel.: +36-1-270-7777
www.3m.hu/munkabiztonsag
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Termék ID 3M ID Leírás Lencse  
színe

Szár
színe Bevonat Darab/

doboz
Habszivacs

betét

SCCS01SGAF-GRN
3M™ Solus™ CCS védőszemüveg, limezöld 
szár, Scotchgard™ AF/AS bevonat (K&N), 
víztiszta lencse, SCCS01SGAF-GRN-EU

Víztiszta Zöld SGAF 
AF/AS 20

SCCS01SGAF-GRN-F
   

 

™™3M Solus CCS védőszemüveg, limezöld szár, 
habszivacs betét, Scotchgard™ AF/AS bevonat
(K&N), víztiszta lencse, SCCS01SGAF-GRN-F-EU

Víztiszta Zöld SGAF 
AF/AS 20 ✓

SCCS02SGAF-GRN
3M™ Solus™ CCS védőszemüveg, limezöld 
szár, Scotchgard™ AF/AS bevonat (K&N), 
szürke lencse, SCCS02SGAF-GRN-EU

Szürke Zöld SGAF 
AF/AS 20

SCCS07SGAF-GRN
 

 

™ ™3M     Solus   CCS védőszemüveg, limezöld szár, 
Scotchgard™ AF/AS bevonat (K&N), I/O szürke lencse, 
SCCS07SGAF-GRN-EU

I/O szürke Zöld SGAF 
AF/AS 20

71511-00000
™3M CCS védőszemüveg, páramentes/karcálló, 

víztiszta lencse, 71511-00000 Kék Víztiszta AF/AS 20

71511-99999 3M™ CCS Habbetét, 71511-99999  100

7100216507

7100216261

7100216621

7100216595

7100032645

7000043086




