
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Leírás Alkalmazások 
A 3M™ FirstBase™+ beütődés ellen védő sapka 

sorozata alacsony kockázatú helyzetek széles 

körében biztosítja viselője védelmét. 

Számos színben és ellenzőhosszal választható, így 

számos követelményrendszernek felel meg. 

A rögzítőrendszert egy kétrészes, állítható pánt alkotja – 

az egyik része fekete szövet szalag, a másik része fekete, 

rugalmas anyagú hurok. 

 

A sapkák illeszkedése a két részt összekötő, fekete 

műanyag csúszkával állítható. 

Jellemzők 

A FirstBase + beütődés elleni fejvédő sapkák 

termékválasztéka védelmet biztosít az olyan kemény, 

állandó helyzetű tárgyakkal szemben, amelybe beütheti a 

fejét, és azok sérülést vagy más bőrfelületi sebet 

okozhatnak. A beütődés elleni fejvédő sapkák nem 

biztosítanak védelmet a leeső vagy dobott tárgyakkal vagy 

felfüggesztett terhekkel szemben, és nem nyújtják ugyanazt 

a védelmet, mint az EN 397:2012 szerinti ipari 

munkavédelmi sisakok. 

A baseballsapka jellegű munkavédelmi sapkák jellemző 

alkalmazásai és használati környezetei többek között a 

repülőgépipari gyártás és karbantartás, a gépjárműipar, az 

épületkarbantartási iparág, szállítmányozási és logisztikai 

munkavállalók, leeső tárgyak kockázatától mentes 

környezetben dolgozók, és kormányzati intézmények, pl. 

rendőrség. 
► Különböző színekben és ellenzőhosszakkal kapható 

25 mm (Mikro ellenzőhossz), 55 mm (Csökkentett 

ellenzőhossz) 70 mm (Standard ellenzőhossz) 

► Divatos és könnyű, a felhasználók legnagyobb része 

szívesen viseli 

► Rugalmas héjkialakítás, tartós ABS műanyagból 

készült 

► A fül körül ívelt, így kompatibilis más EVE-kkel 

► Mosógépben mosható anyagok 

► CE jóváhagyással az EN 812:2012 szerint 

► Védi a fejet a koccanásoktól, ütésektől és a fejbőr 

felsértésétől 

► Nem használható olyan helyen, ahol munkavédelmi 

sisak viselése kötelező 

► 52 - 65 cm-es fejméret 

► Fekete 

►          Tengerészkék 

► Királykék 

► Szürke 

3M™ First Base™+ 

beütődés ellen védő 

sapka 

Kapható: 

Műszaki Adatlap 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kód Leírás Modellszám 

HC22NB FB+ NB (20) 3M™ First Base™ + Beütődés ellen védő sapka Tengerészkék Standard ellenzőhossz (70mm) 2014278 7100206561 

HC22NB/RP FB+ NB (20) 3M™ First Base™ + Beütődés ellen védő sapka Tengerészkék Csökkentett ellenzőhossz (55mm) 2014280 7100206582 

HC22NB/MP FB+ MP NB 
(20) 

3M™ First Base™ + Beütődés ellen védő sapka Tengerészkék Mikro ellenzőhossz (25mm) 2018529 7100206581 

HC22GY FB+ GREY (20) 3M™ First Base™ + Beütődés ellen védő sapka Szürke Standard ellenzőhossz (70mm) 2014298 7100206560 

HC22GY/RP FB+ RP GRY 
(20) 

3M™ First Base™ + Beütődés ellen védő sapka Szürke Csökkentett ellenzőhossz (55mm) 2014300 7100206559 

HC22GY/MP FB+ MP GRY 
(20) 

3M™ First Base™ + Beütődés ellen védő sapka Szürke Mikro ellenzőhossz (25mm) 2018550 7100207096 

HC22BLK/RP FB+ BLK (20) 3M™ First Base™ +   Beütődés ellen védő sapka Fekete Csökkentett ellenzőhossz (55mm) 2014284 7100206562 

HC22BLK FB+ BLK (20) 3M™ First Base™ + Beütődés ellen védő sapka Fekete Standard ellenzőhossz (70mm) 2014282 7100206586 

HC22RB FB+ RYBL (20) 3M™ First Base™ + Beütődés ellen védő sapka Királykék Standard ellenzőhossz (70mm) 2014286 7100206593 

HC22RB/RP FB+ RP RYBL 
(20) 

3M™ First Base™ + Beütődés ellen védő sapka Királykék Csökkentett ellenzőhossz (55mm) 2014288 7100208068 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Műszaki specifikáció 

Karbantartás/tisztítás 
Minden FirstBase + modell anyaga mosógépben mosható. 

A FirstBase + modellek tisztítása során tartsa be az alábbi 

mosási utasításokat. 

Az optimális teljesítmény érdekében fontos, hogy a beütődés 

elleni fejvédő sapka minden részének tárolása, 

karbantartása, tisztítása megfelelően történjen és 

hibamentesek legyenek.  

Ha napi használatban van, különösen kültéren, a 3M 

javasolja a sapka két használati év utáni lecserélését. 

Bizonyos szélsőséges körülmények között a károsodás 

ennél is rövidebb idő alatt jelentkezhet. 

Beltéri vagy eseti használat esetén akár 5 éves élettartam is 

várható. 

 

 

A munkavédelmi sapkán szereplő jelölések megfelelnek a 

minősítési követelményeknek. 

Tájékoztatják a felhasználót a rendeltetésszerű használatról. 

A sapka felületére nyomtatott információk nagyon fontosak; 

mindenképpen ismerkedjen meg a feliratok jelentésével. 

A nyomat közepén szerepel a beütődés elleni fejvédő sapka 

gyártási éve, a gyártás hónapját pedig a nyíl jelöli. 

Rendelési információk 

Kérjük, hasznosítsa újra. Készült az Egyesült Királyságban. 

© 3M 2019. 

Minden jog fenntartva. A 3M és a FirstBase a 3M vállalat 

védjegyei. J467323 

Tömeg 
180g/ABS 

Héj anyaga: 
70% pamut 
30% nylon 

Háló helye 
Oldalsó 

Homlokpánt 
Nedvszívó anyag - 56,5% 

poliészter, 43,5% ásványi 

Habszivacs Etilén–vinil-acetát (EVA) 

Állítható pánt 
Elasztikus 

Szabályzócsat POM (Poliacetál) 
Ellenző hossza 25 mm (Mikro ellenzőhossz) 

55 mm (Csökkentett 

ellenzőhossz) 70 mm (Standard 

ellenzőhossz) 

3M™ First Base™+ beütődés elleni fejvédő sapka 

 

A beütődés ellen védő sapka 
jelölései és élettartama 
 
A sapkát a kiadásának dátumától számított 2-5 évente kell 

cserélni, a használattól és viseléstől függően. 

Szélsőséges körülmények és/vagy nagy igénybevétel 

esetén előfordulhat, hogy a munkavédelmi sapkát ennél 

gyakrabban kell cserélni. 

 

3M Hungária Kft. 

Munkavédelmi üzletág 

Neumann J. u. 1/E.  

1117 Budapest  

www.3M.hu/munkabiztonsag 

http://www.3m.hu/munkabiztonsag

