A kényelem,
a légáteresztő képesség
és az egyszerűség új
generációja.
Bemutatjuk a 3M™ Secure Click™
HF-800 sorozatú többször használható
félálarcokat.
Az intelligens és intuitív funkciókkal ellátott 3M™
Secure Click™ többször használható félálarc egyszerű,
kényelmes és megbízható.
A világ első négyirányú áramlást biztosító szűrőbetét
kialakítása nagyobb légáteresztő képességet és
kényelmet biztosít.

Bemutatjuk a

3M™ Secure Click™ HF-800 sorozatú többször
használható félálarcokat.
Az intelligens és intuitív funkciókkal ellátott 3M Secure Click HF-800 sorozatú többször használható félálarcok,
a jóváhagyott 3M Secure Click szűrőbetétekkel történő használat esetén kiváló védelmet nyújtanak a részecskékkel,
valamint számos különböző gázzal és gőzzel szemben a felhasználók számára.

Új

Új
Beszédmembrán

Az álarctömítésnek köszönhetően
egy puha felület érintkezik a
felhasználó arcával, így még
kényelmesebb viseletet tesz
lehetővé.

A kialakításának
köszönhetően egyszerűbb
kommunikációt tesz lehetővé
a munkavégzés során.

Új

Könnyű állítású kapocs

Egyedi szűrőbetét
csatlakoztatás

Egyszerű, kétirányú beállítás:
a szorításhoz húzza meg a
pántokat, a lazításhoz pedig
nyomja össze a kapcsot.

Illessze össze a csatlakozókat,
majd nyomja össze őket, amíg
egy kattanó hangot nem hall.

Új

Új

Nyomógombos
illeszkedés-ellenőrzés

A felhasználó bármikor
megbizonyosodhat a légzésvédő
megfelelő viseléséről.

Kilégzőszelep

Segít, hogy a kilélegzett
levegő és nedvesség
lefelé áramoljon.

Többször használható félálarc beszédmembránnal
HF-801SD – Kicsi

Szabadalmaztatott szilikon
Flex-Joint álarctömítés

HF-802SD – Közepes HF-803SD – Nagy

Jobb légáteresztő képesség

A légzésvédőkön lévő kettős
levegőáramlást biztosító
szűrőbetéteknek köszönhetően
a levegő összesen négy csatornán
keresztül képes áramolni, így még
könnyebb légzést tesz lehetővé.

Hátrahajtott szűrőbetét kialakítás
Ennek köszönhetően bizonyos hegesztőés csiszolópajzsokkal is kompatibilis.

Hallja:

Ellenőrizze:

Érezze:

Bátran dolgozhat, mert
az új Secure Click
csatlakoztatásnak
köszönhetően a
szűrőbetétek biztosan
megfelelően csatlakoznak.
Egyszerűen illessze össze a
csatlakozókat, majd nyomja
össze őket; ekkor egy
kattanó hangot kell hallania.

A könnyedén, egyetlen
gombbal elvégezhető
illeszkedés-ellenőrzésnek
köszönhetően az
alkalmazottak mindig
biztosak lehetnek benne,
hogy megfelelően viselik
a légzésvédőt.

A világ első négyirányú
légáramlást biztosító gázés gőzszűrő/kombinált
szűrő rendszerének
köszönhetően a terméket
még nagyobb légáteresztő
képesség és kényelem
jellemzi.

A munkavégzés közbeni
kommunikációt lehetővé
tevő beszédmembránnak
köszönhetően könnyedén
beszélhet.

Mondja:

3M™ Secure Click™ HF-800 sorozatú
többször használható félálarc
HF-800SD sorozat

Gáz- és gőzszűrők
D8051 A1

D8055 A2

D8059 ABEK1

Gáz, gőz és részecskék
szűrésére alkalmas kombinált szűrők
D8094 ABEKP3 R

D8095 A2P3 R

D3125 P2 R

D3135 P3 R

D3128 P2 R/ határérték
alatti szerves gőzök és
savas gázok

D3138 P3 R/ határérték
alatti szerves gőzök és
savas gázok

Részecskeszűrők

Részecskeszűrők, határérték alatti
szerves gőzök és savas gázok,
valamint ózon (max. 10 x EH) elleni
védelemmel

Cserélhető részecskeszűrők
D7915 P1 R

D7925 P2 R

D7935 P3 R

Cserélhető szűrőtartó
D701 szűrőtartó
A HF-800 sorozatú félálarcokat és a kapcsolódó szűrőket 95 l/perces folyamatos áramlás mellett mindössze legfeljebb 5 mbar légzési ellenállás jellemzi.

Munkavédelmi üzletág
3M Hungária Kft.
1117 Budapest
Neumann János utca 1/E
Tel.: +36 1 270 7777
www.3m.hu/munkabiztonsag

A légzésvédők használatával kapcsolatos oktatás
érdekében, illetve ha tanácsra van szüksége,
vegye fel a kapcsolatot a helyi 3M képviselettel.
Biztosítsa a termék újrahasznosítását. Nyomtatás
helye: Magyarország. © 3M 2019. A 3M és a
Secure Click a 3M Company védjegyei. Minden
jog fenntartva. 70‑0716‑9777‑8. J450805

Megjegyzés: A 3M semmilyen felelősséget nem vállal az itt szereplő információk
felhasználásából származó (közvetlen vagy következményes) károkért; minden esetben a
felhasználó köteles meghatározni, hogy az adott termékek megfelelnek-e az adott célnak.
A jelen nyilatkozat semmiben sem korlátozza a 3M felelősséget gondatlanság vagy rosszindulatú
hamis állítás esetén bekövetkező halál vagy személyi sérülés esetén.

