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Najinovatívnejšie vlastnosti stavajú  3M respirátory do úplne inej 

dimenzie v porovnaní s konvenčnými respirátormi. 3M™ vysoko 

výkonný fi ltračný materiál kombinuje výhody mechanickej fi ltrácie

s modernou technológiou elektrostatickej fi ltrácie pre zachytenie 

častíc a 3M™ Cool Flow™ výdychový ventil redukuje nahromadené 

teplo. 

  Ergonomický dizajn pre výnimočné pohodlie a množstvo 

patentovaných technológií pomáhajú uľahčiť dýchanie a poskytujú 

pohodlnú a účinnú ochranu voči časticiam. Všetky naše časticové 

respirátory spĺňajú tie najprísnejšie požiadavky na ochranu dýchania. 

  Proces výberu a špecifi kácie vhodného prostriedku na ochranu 

dýchania sa môže zdať veľmi komplikovaný kvôli zohľadňovaniu 

mnohých faktorov. Prostriedok na ochranu musí nielen poskytovať 

správnu ochranu pre daný typ práce, ale musí byť aj dostatočne 

pohodlný pre používateľa, aby ho mohol mať nasadený počas celej 

doby vystavenia nebezpečným kontaminantom. 

 3M časticové 
respirátory
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Výber prostriedku na ochranu dýchania je procesom štyroch krokov:

  1    Identifi kácia rizika a kontaminantov – prach, kovový dym, plyny, 

výpary atď.

   2  Vyhodnotenie rizika – úrovne kontaminantov v porovnaní 

s bezpečnostnými normami a zváženie ďalších osobných 

ochranných pracovných prostriedkov - ochrana zraku a tela

  

   3  Výber správneho prostriedku na ochranu dýchania – časticový 

respirátor, maska alebo polomaska, systém s núteným obehom 

alebo prívodom vzduchu, atď.

   4  Školenie správneho nasadenia a použitia – pre optimalizáciu 

ochrany dýchania 
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 Aplikácia*    Úroveň ochrany  Dôležité informácie 

Brúsenie , rezanie  ,, vŕtanie 

hrdza , kovové častice, tmely 

betón , kameň  pri vysokej koncentrácii kremíka 

 cement, drevo, oceľ 

farby  / laky / protikorózne nátery  pri prítomnosti chrómanov 

oceľ , nehrdzavejúca oceľ 

 antivegetatívne nátery  vyžaduje sa špeciálny respirátor 

 Sprejovanie olejom pri nízkych teplotách 

 Zváranie 

 mäkká oceľ, zinok (autogén, MIG/MIK)  3M 9928 alebo 3M 9925 na ochranu voči ozónu 

 nehrdzavejúca oceľ (elektródy)  3M 9928 alebo 3M 9925 na ochranu voči ozónu 

spájkovanie

 Práca s azbestom veľmi malé množstvá   pre dodatočnú ochranu 

 Práca so sklenými a minerálnymi vláknami 

 Triedenie odpadu  možná potreba masky voči plynom a výparom 

Sprejovanie
 farba  možná potreba masky voči plynom a výparom 

pesticídy ( na báze vody) 

 Údržba (napr. výmena fi ltra) 

Alergie
peľ, zvieratá

 obilný prach 

 Kontakt s: 

 pôdou / hubami 

baktériami  pri tuberkulóze 

dieselovými výparmi / dymom  

 * Upozornenie:  Táto tabuľka je len orientačná. Nemala by sa používať ako jediný zdroj pri výbere respirátora. Detaily týkajúce sa používania a obmedzení sú uvedené na obale a v návode na použitie. Pred použitím akéhokoľvek respirátora

je používateľ povinný prečítať si návod na použitie a porozumieť inštrukciám uvedeným pri každom výrobku. Pri výbere respirátora je potrebné brať do úvahy aj miestnu legislatívu. Výber správneho prostriedku na ochranu 

dýchania závisí od konkrétnej situácie a musí byť urobený len kompetentným pracovníkom s vedomosťami o konkrétnych pracovných podmienkach a limitoch pre ochranu dýchania. 

 EN 149:2001+A1:2009 FFP1 

Respirátory 

 EN 149:2001+A1:2009 FFP2 

Respirátory 

 EN 149:2001+A1:2009 FFP3 

Respirátory 

 EN 149:2001+A1:2009

Respirátory na zváranie 

Nominálny 

ochranný faktor   NPF 4  NPF 12  NPF 50  NPF 12 

 Typické aplikácie  Nízke úrovne jemného prachu

(do úrovne 4 x NPEL) a aerosóly

na báze oleja alebo vody, napr. 

brúsenie, rezanie a vŕtanie. 

 Stredne vysoké úrovne jemného 

prachu (do úrovne 12 x NPEL)

a aerosóly na báze oleja alebo vody, 

napr. práca s omietkou, cementom 

drevným prachom. 

 Vyššie úrovne jemného prachu

(do úrovne 50 x NPEL) a aerosóly

na báze oleja alebo vody, napr.

práca s nebezpečným práškom 

vo farmaceutickom priemysle; práca 

s biologickými látkami a vláknami. 

 Stredne vysoké úrovne jemného

prachu (do úrovne 10 x NPEL),

aerosóly na báze oleja alebo vody, 

kovový dym a ozón (10 x NPEL)

a organické výpary do úrovne NPEL, 

napr. zváranie a spájkovanie. 

P1

P1

P1

P2

P2

P2

P2

P2

P2

P2

P2

P2

P2

P2

P2

P2

P2

P2

P3

P3

P3

P3

P3

P3

P3

 3M™ časticové respirátory 
 3M štvorkroková metóda 

 1. Identifi kácia rizika a kontaminantov 

 2. Vyhodnotenie rizika 

 Nominálny ochranný faktor (NPF): Teoretická úroveň ochrany respirátora na základe laboratórnych výsledkov. 

 Keď ste si vybrali ochranný faktor, ktorý potrebujete, môžete zvážiť, či vyžadujete respirátor šálkovitého tvaru alebo skladací respirátor, či má 

mať upínacie remienky s prackou a či má byť s výdychovým ventilom alebo bez. 

  3M™ respirátory šálkovitého tvaru 
 +   Vypuklý tvar, nosová spona, dvojité remienky

 +   Jednoduchý na nasadenie

 +   Trvácny, odolný voči spľasnutiu 

 3. Výber správneho respirátora 

  3M™ respirátory s remienkami s prackou 
 +   Robustný a odolný dizajn pre prácu na viac 
zmien a vysoký pocit bezpečnosti  

 + Nastaviteľné remienky s prackou 

 +   Mäkké tvárové tesnenie zdokonaľuje pohodlie 

  3M™ respirátory s Cool Flow™

výdychovým ventilom 
 +    Efektívne odstránenie nahromadeného
tepla a vlhkosti pre pocit sviežosti
a výnimočné pohodlie

 + Predĺžené nosenie aj počas dlhších zmien  

 +   Redukuje riziko zahmlievania okuliarov  

  3M™ skladacie respirátory 
 +   Výnimočne mäkké, fl exibilné a pohodlné 
utesnenie vďaka trojpanelovému dizajnu

 +   Individuálne balenie a skladací dizjan
zabraňujú kontaminácii pred použitím
a umožňujú jednoduché uskladnenie 
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 4. Školenie správneho nasadenia a použitia 

Školenia poskytované spoločnosťou 3M 

  Správne používanie a údržba osobných ochranných pracovných 

prostriedkov (OOPP) od 3M sú veľmi dôležité pre zaistenie

efektívnej ochrany. Naše skúsené predajné a technické tímy vám 

pomôžu využiť vaše ochranné prostiedky čo najlepšie.

Počas komplexných školení ukážu vám a vašim zamestnancom,

ako spoznať potenciálne nebezpečenstvo  , navrhnú vám, aké merania 

je potrebné vykonať a pomôžu vám vo výbere vhodného osobného 

ochranného pracovného prostriedku pre konkrétne situácie.  

Výhody  3M™ časticových respirátorov

Integrácia výsledkov zákazníckeho prieskumu   počas 40 rokov vývoja 

produktov umožnila inovácie ako 3M™ Cool Flow™ výdychový ventil

na redukciu nahromadeného tepla a vlhkosti v respirátore a 3M™ 

vysoko účinný fi ltračný materiál, ktorý poskytuje výnimočnú ochranu 

voči časticiam a umožňuje ľahké dýchanie.

Okrem vývoja kvalitných produktov,   3M poskytuje odbornú pomoc

pri výbere správneho prostriedku na ochranu dýchania – všetko 

s jednotným cieľom – uspokojiť potreby zákazníkov po celom svete.  

 

Hlavné charakteristiky normy   EN 149:2001+A1:2009

  Norma EN149+A1 predstavila dve nové klasifi kácie použiteľnosti produktov a nové požiadavky na účinnosť. Tie majú používateľovi dať ešte 

väčšiu dôveru v to, že prostriedky na ochranu dýchania poskytujú nepretrižitú ochranu dýchania aj v tých najnebezpečenejších prostrediach. 

Pre masky a polomasky stanovuje, že musia vydržať opakované čistenie, skladovanie a opätovné použitie podľa inštrukcií výrobcu. 

Najdôležitejšie charakteristiky sú uvedené nižšie: 

 1.  Prostriedky na jednu zmenu 
(klasifi kácia a značenie produktu “NR”)

 +   Povinné požiadavky pred testovaním

 +   Test expozície: dlhodobé trvanie počiatočného testu
odolnosti fi ltra voči prieniku

 +   Voliteľné testy na odolnosť voči upchatiu
- tzv. dolomitový test (klasifi kácia a značenie produktu “D”)

 +   Príklad značenia: EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D

  2.  Prostriedky na opakované použitie 
(klasifi kácia a značenie produktu “R”)

 +   Povinné požiadavky pred testovaním

 +   Test čistenia a dezinfekcie na produkte pred vykonaním 
súčasného testu na odolnosť fi ltra voči prieniku 

 +   Test expozície: dlhodobé trvanie počiatočného
testu odolnosti fi ltra voči prieniku

 +   24-hodinový test skladovania po expozícii

 +   Opakovanie testu odolnosti fi ltra voči prieniku po skladovaní

 +   Povinné testy na odolnosť voči upchatiu - tzv. dolomitový test 
(klasifi kácia a značenie produktu “D”)

 +   Príklad značenia: EN 149:2001+A1:2009 FFP3 R D 

N orma EN 149:2001+A1:2009  (EN 149+A1) z júla 2009
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 3M ™  časticové 
respirátory

 Dôležitosť pohodlia 

Ľahkosť dýchania
   Efektívny výdychový ventil a vysoko-účinný fi ltračný 

materiál s nízkym odporom pri dýchaní vám umožnia 

výnimočne pohodlné dýchanie.  

Pocit sviežosti 
  Výdychový ventil minimalizuje teplo a vlhkosť 

nahromadené v respirátore, predovšetkým 

vo veľmi horúcich a vlhkých prostrediach.  

 Pohodlie tváre a hlavy
  Okraje respirátora by mali byť fl exibilné a jeho

tvar a veľkosť by mal zabezpečiť pokrytie nosa,

úst a brady bez vytvárania nadmerného tlaku. 

Materiál upínacích remienkov má poskytovať

dobré, rovnomerné napnutie okolo hlavy

a zabezpečiť pohodlné, bezpečné utesnenie

pre všetky veľkosti hláv.

 

 Veľkosť
  Výber správneho typu a veľkosti respirátora je veľmi 

dôležitý pre pohodlie a ochranu. Ak je respirátor príliš 

veľký alebo hrubý, môže zasahovať do zorného poľa. 

Ak je príliš malý, môže byť nepohodlný a môže sťažiť 

rozprávanie.
  

  Kompatibilita s ostatnými OOPP
  Uistite sa, že je váš respirátor kompatibilný aj

s ostatnými OOPP potrebnými pre vašu prácu - 

okuliare alebo chrániče sluchu - pre správnu

úroveň ochrany a pohodlie. 

 Nízka hmotnosť
  Využite výhody technologickej inovácie a vyberte 

si respirátor s nízkou hmotnosťou pre optimálne 

pohodlie.   

 Pohodlie pokožky
Pohodlie pokožky, najmä pri dlhých pracovných 

zmenách, je možné zabezpečiť   hladkým a mäkkým 

vnútorným materiálom, ktorý je s pokožkou 

v kontakte. Mäkké vnútorné tesnenie a pena 

absorbujúca pot v okolí nosa poskytne ešte 

dokonalejšie pohodlie. Drsné a tvrdé materiály

v kombinácii s vysokou teplotou vnútri respirátora 

môžu byť veľmi nepríjemné a môžu svrbieť.  

 Aby vás respirátor naozaj chránil, musí byť nasadený počas celej doby vystavenia kontaminantom. 

Preto je dôležité vybrať si respirátor, ktorý môžete mať pohodlne nasadený počas celej pracovnej zmeny. 

  Na čo sa zamerať: 
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Dôležitosť utesnenia  
 Časticové respirátory sú výnimočne účinné, ak poskytujú 

dobré utesnenie medzi okrajmi respirátora a tvárou.                                                               

V momente, ako je toto utesnenie narušené, úroveň ochrany je narušená

a kontaminanty môžu preniknúť cez akékoľvek medzery. 

 Na čo sa zamerať:
  

 +   Horný upínací remienok má byť 
umiestnený na temene hlavy, 
nesmie byť prekrížený

  

 +   Nosová spona má byť
vyformovaná okolo nosa
a líc pre zabezpečenie
dobrého utesnenia
  

 +   Respirátor má byť správne
nasadený na tvári a hlave

  

 + Pri skladacích respirátoroch 
sa uistite, že sú panely úplne 
roztvorené  

  

 +   Spodný upínací remienok má                
byť umiestnený pod ušami, 
nesmie byť prekrížený 

 Tvár má byť hladko oholená, keďže 

brada a fúzy môžu narušiť dobré 

utesnenie. 

 Dlhé vlasy majú byť zviazané do vrkoča. 

Pomocou oboch rúk  vyformujte 

nosovú sponu okolo nosa a líc

pre zabezpečenie dobrého 

utesnenia. Netlačte na nosovú 

sponu len jednou rukou, tou 

nezabezpečíte správne utesnenie. 

Skúška tesnosti
   Skúška tesnosti respirátora by mala byť vykonaná           
vždy, keď si nasadíte respirátor.

 +   Prekryte prednú časť respirátora oboma rukami, 
pričom dávajte pozor, aby ste nenarušili utesnenie. 

 +   Respirátor bez výdychového ventilu: prudko vydýchnite, 
Respirátor s výdychovm ventilom: prudko sa nadýchnite

 +   Ak vzduch preniká v okolí nosa, znova vyformujte 
nosovú sponu, aby ste zabránili prieniku

 +   Ak vzduch preniká po okrajoch respirátora, znovu 
nastavte upínacie remienky a respirátor, aby ste 
zabránili prieniku

  

  Zopakujte celý postup.
Ak nemôžete dosiahnuť dobré utesnenie, nevchádzajte do 
nebezpečného prostredia - kontaktujte nadriadeného. 

 Jeden typ a veľkosť respirátora                          
nemusí sedieť každému. Pri 
počiatočnom výbere respirátora
by mal byť vykonaný tzv. "Test
utesnenia" pre nájdenie vhodného 
produktu pre vás. Pre bližšie
informácie kontaktujte, prosím, 3M.  
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FFP2

 3M™ Aura™  9322+ časticový respirátor
  Klasifi kácia: EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D

  Ochrana voči: prachu / aerosólom

  Úroveň ochrany: do úrovne 12 x NPEL

 

 Vlastnosti a výhody:
  
  Nízky odpor pri dýchaní

 +   Kombinuje výhody 3M elektrostatického 
fi ltračného materiálu s pokrokovou fi ltračnou 
technológiou s nízkym odporom pri dýchaní

 + Poskytuje efektívny výkon zároveň
so zníženým odporom pri dýchaní

 + Ľahšie dýchanie a vylepšené pohodlie  

  

  Reliéfny vrchný panel
 +   Pomáha znižovať zahmlievanie okuliarov  

  

Vytvarovaný nosový diel  
 +   Ergonomický, nízko-profi lový dizajn
sa výborne prispôsobuje kontúram nosa a očí

 +   Umožňuje dobrý výhľad

 + Vylepšuje kompatibilitu s ochrannými okuliarmi
  

  3M™ Cool Flow™ výdychový ventil
 + Účinné odstránenie tepla a vlhka
nahromadeného v respirátore
pre pocit sviežosti a pohodlia   

 +   Odstraňuje vydychovaný vzduch
a minimalizuje riziko zahmlievania okuliarov

  

  Farebne odlíšené upínacie remienky 
 +     Pre jednoduchú identifi káciu úrovne ochrany

  

 Pohodlie pre tvár a hlavu 
 + Patentovaný 3-panelový dizajn sedí takmer 
všetkým tvarom a veľkostiam tváre

 + Prispôsobuje sa pohybom tváre, je odolný
voči zborteniu a drží pevne na svojom mieste

 + Rozšírená mäkká nosová pena a hladká
vnútorná výstelka sú jemné na pokožku
pre ešte väčšie pohodlie na tvári

 + Výnimočne nízka hmotnosť    

 3M vyrába respirátory, ktoré musíte používať, aby ste boli chránení.    

3M však vyvíja aj respirátory, ktoré chcete používať.

Nové 3M™ Aura™ časticové respirátory série 9300+ sú výsledkom 

nepretržitého úsilia 3M vylepšovať pohodlie používateľa. Sú plné 

prevratných myšlienok, technológií a materiálov, pričom si zachovali 

mnohé vlastnosti, vďaka ktorým sa stali populárne respirátory série 9300.

Vďaka inovatívnej 3M fi ltračnej technológii s nízkym odporom pri dýchaní, 

môžete cez respirátor dýchať s ešte menšou námahou ako doteraz. 

3M™ Aura™ má navyše reliéfny vrchný panel, ktorý pomáha znižovať 

zahmlievanie okuliarov z teplého a vlhkého vydychovaného vzduchu.                                                                                                                

Respirátory 3M™ Aura™ poskytujú najvyššiu mieru ochrany a pohodlia pre 

používateľa. 

3MTM AuraTM 9300+  skladacie respirátory  Comfort Line

 3M™ fi ltračný 

materiál  s nízkym 

odporom pri dýchaní

 Skladací 

troj-panelový 

dizajn 

 3M™ Cool Flow™ 

výdychový ventil 

 Individuálne balenie 
 +   Hygienické balenie chráni respirátor 
pred kontamináciou pred použitím

 +   Umožňuje praktické uskladnenie
a vydávanie na pracovisku 

Inovatívny úchyt pod bradou 
 +    Pre ešte jednoduchšie nasadenie, 
prispôsobenie a pohodlné utesnenie

 3M ™  časticové 
respirátory
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FFP1 FFP1

FFP2

FFP3FFP3

 3M™ Aura™ 9330+ časticový respirátor
  Klasifi kácia: EN 149:2001+A1:2009

FFP3 NR D

  Ochrana voči: prachu / aerosólom

  Úroveň ochrany: do úrovne 50 x NPEL 

 3M™ Aura™ 9310+ časticový respirátor  3M™ Aura™ 9312+ časticový respirátor
  Klasifi kácia: EN 149:2001+A1:2009

FFP1 NR D

  Ochrana voči: prachu / aerosólom

  Úroveň ochrany: do úrovne 4 x NPEL 

 3M™ Aura™ 9320+ časticový respirátor
  Klasifi kácia: EN 149:2001+A1:2009 

FFP2 NR D

  Ochrana voči: prachu / aerosólom

  Úroveň ochrany: do úrovne 12 x NPEL 

 3M™ Aura™ 9332+ časticový respirátor
  Klasifi kácia: EN 149:2001+A1:2009

FFP3 NR D

  Ochrana voči: prachu / aerosólom

  Úroveň ochrany: do úrovne 50 x NPEL 

 3M™ Aura™ 9310+ časticový respirátor  3M™ Aura™ 9322+ časticový respirátor  

FFP2

 3M™ Aura™ 9322+ časticový respirátor
  Klasifi kácia: EN 149:2001+A1:2009 

FFP2 NR D

  Ochrana voči: prachu / aerosólom

  Úroveň ochrany: do úrovne 12 x NPEL 



10

FFP2

FFP1

FFP1

 3M™ 8310 časticový respirátor
  Klasifi kácia: 

EN 149:2001+A1:2009 FFP1 NR D

  Ochrana proti: prachu / aerosólom

   Úroveň ochrany: do úrovne 4 x NPEL 

 

 3M™ 8312 časticový respirátor
  Klasifi kácia: 

  EN 149:2001+A1:2009 FFP1 NR D

  Ochrana proti: prachu / aerosólom

   Úroveň ochrany: do úrovne 4 x NPEL  

 3M™ 8320 časticový respirátor
  Klasifi kácia:

EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D

  Ochrana proti: prachu / aerosólom

  Úroveň ochrany:

do úrovne 12 x NPEL 

 3M™ 8833 časticový respirátor
  Klasifi kácia: 

  EN 149:2001+A1:2009 FFP3 NR D

  Ochrana proti: prachu / aerosólom

   Úroveň ochrany:

do úrovne 50 x NPEL  

Bez ventilu  

S ventilom

FFP2

FFP3

Vlastnosti a výhody :
  
  Lemované upínacie remienky

 +   Materiály boli navrhnuté s ohľadom
na pohodlie a trvácnosť

 +   Farebne odlíšené upínacie remienky umožňujú 
jednoduchú identifi káciu úrovne ochrany

  

  Nosová spona tvaru M
 +   Nosová spona sa rýchlo
a jednoducho vytvaruje
okolo nosa a poskytuje pohodlie

  

Robustný dizajn  
 +   Konštrukcia respirátora
poskytuje výnimočnú odolnosť

  
  3M™ Cool Flow™ výdychový ventil 

 +   Cool Flow výdychový ventil redukuje teplo 
a vlhko nahromadené v respirátore a tým 
poskytuje pocit pohodlia aj v horúcich                                            
a vlhkých prostrediach

  

  Vysoko-účinný fi ltračný materiál
 +   3M™ inovatívny elektrostatický fi ltračný
materiál uľahčuje dýchanie a znižuje odpor
pri dýchaní

    

Mäkká vnútorná vrstva  
 + Výnimočne mäkká vnútorná výstuž                               
pre vylepšené pohodlie    

Elastické okraje  
 +   Flexibilné, štrukturované okraje                                   
poskytujú pohodlné a bezpečné                                                             
utesnenie 

 3MTM 8300 respirátory šálkovitého tvaru  Comfort Line

 3M™ 8322 časticový respirátor
  Klasifi kácia : EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D

  Ochrana proti: prachu / aerosólom

  Úroveň ochrany: do úrovne 12 x NPEL

 

 3M™ respirátory série 8300 vďaka výnimočne mäkkej výstuži zabezpečujú 

príjemný, trvácny pocit pohodlia aj pri ťažkej práci na dlhé zmeny.

Robustný dizajn respirátorov série 8300 poskytuje odolnosť, trvácnosť 

a dobrú úroveň ochrany. 

    3M ponúka komplexný sortiment prostriedkov na ochranu dýchania - môžete 

si vybrať z rôznych úrovní ochrany, rôznych typov a štýlov, ktoré najlepšie 

spĺňajú vaše požiadavky. 

 Typické aplikácie
 +   Stavebníctvo

 +   Poľnohospodárstvo

 +   Ťažba a banské práce

 +     Automobilový
a strojársky priemysel

 + Chemický
a farmaceutický priemysel

 +     Zlievárne a kovovýroba 

 3M™ vysoko 

účinný fi ltračný 

materiál 

 3M™ Cool

Flow™ ventil 

Tvárové 

tesnenie       

(len 8833) 

Nosová spona 

tvaru  M 

Noseclip 

 3M™ 8833 časticové respirátory sú 

dostupné aj v praktických baleniach 

po 5 kusov 

 3M ™  časticové 
respirátory
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FFP3

FFP2

Vlastnosti a výhody :
  
Mäkké vnútorné tesnenie  

 + Vylepšuje utesnenie  

 +   Zvyšuje úroveň pohodlia

 +   Môže byť hygienicky vyčistené pri použití
na viac pracovných zmien (3M™ 105 utierka
na tvárové tesnenie)

  

  Robustný dizajn
 +   Robustný, odolný dizajn umožňuje použitie na 
viac pracovných zmien a bezpečné utesnenie

  
  3M™ elektrostatický fi ltračný materiál 

 +   Veľká fi ltračná plocha predlžuje životnosť 
respirátora, zvýšená kapacita proti prachu

 +   Účinná fi ltrácia v kombinácii
s nízkym odporom pri dýchaní

 + Trvácna vysoká úroveň ochrany  

  

  Farebne odlíšené písmo na ventile
 +   Pre jednoduchú identifi káciu úrovne ochrany 
(FFP3: 3M 8835, FFP2: 3M 8825)
  

  3M™ Cool Flow™ výdychový ventil
 +   Účinné odstránenie tepla a vlhka
nahromadeného v respirátore
pre pocit sviežosti a pohodlia

 +   Odstraňuje vydychovaný vzduchu
a minimalizuje riziko zahmlievania okuliarov

  

  Nastaviteľné upínacie remienky s prackou
 +   Pre ešte bezpečnejšie utesnenie a zvýšený 
pocit pohodlia na tvári, hlave a krku

  

  Kompatibilita
 +   s 3M ochrannými okuliarmi

 +   s 3M chráničmi sluchu 

 3M™ 8835 časticový respirátor
  Klasifi kácia: EN 149:2001+A1:2009 FFP3 R D

  Ochrana voči: prachu / aerosólom / kovovému dymu

  Úroveň ochrany: do úrovne 50 x NPEL 

 3MTM respirátory Premium  Line
 3M respirátory Premium Line poskytujú maximálnu úroveň ochrany, 

spĺňajú najprísnejšie požiadavky odolnosti voči upchatiu (tzv. dolomitový 

test), preto môžu byť použité aj počas viacerých pracovných zmien.  

3M™ respirátor 8835 zabezpečuje mimoriadnu úroveň pohodlia vďaka 

nízkej hmotnosti, vypuklému dizajnu vzdialenému od tváre a výnimočne 

mäkkému vnútornému tesneniu.

Veľká po vrchová plocha respirátora poskytuje  maximálnu fi ltráciu

a minimálne hromadenie tepla vnútri respirátora, Cool Flow výdychový 

ventil navyše redukuje vlhkosť nahromadenú v náročných pracovných 

podmienkach. Štvorbodové nastaviteľné upínacie remienky a nastaviteľná 

nosová spona zabezpečujú pohodlné a bezpečné utesnenie. 

 3M™ 8825 časticový respirátor
  Klasifi kácia: EN 149:2001+A1:2009 FFP2 R D

  Ochrana voči: prachu / aerosólom / kovovému dymu

  Úroveň ochrany: do úrovne 12 x NPEL 

 Typické aplikácie
 +   Stavebníctvo

 + Výroba a oprava lodí  

 +   Farmaceutický priemysel

 +   Zváranie a spájkovanie

 + Chemický priemysel  

 +   Zlievárne

 +   Výroba batérií 

 3M™ vysoko-

účinný fi ltračný 

materiál 
 3M™ Cool Flow™ 

výdychový ventil 

 Upínacie 

remienky                        

s prackou 

Mäkké tvárové 

tesnenie



 3M ™  časticové 
respirátory

FFP2

FFP2

FFP1

FFP1
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 3MTM 8000 respirátory šálkovitého tvaru  Classic Line
 3M™ respirátory série 8000 poskytujú pohodlie, nízku hmonosť a efektívnu 

ochranu dýchania voči prachu a aerosólom. Šálkovitý tvar, dvojité upínacie 

remienky, nosová pena a nosová spona zabezpečujú pohodlné utesnenie. 

Jedinečný výdychový ventil respirátorov 3M™ 8822 a 3M™ 8812

a odolnosť voči spľasnutiu poskytuje trvácnu a pohodlnú ochranu

najmä v horúcich a vlhkých prostrediach.

  Tieto respirátory odstraňujú potrebu nákladnej, časovo náročnej údržby. 

Séria Classic je základným vybavením pre rôzne pracovné prostredia

a je v súlade s normou EN 149:2001+A1:2009. Patentovaná technológia 

3M™ Cool Flow™ výdychového ventilu zabezpečuje zdokonalené pohodlie 

vďaka odstraňovaniu tepla a vlhkosti nahromadených v respirátore. 

 3M™ 8710 časticový respirátor
  Klasifi kácia: 

  EN 149:2001+A1:2009 FFP1 NR D

  Ochrana proti: prachu / aerosólom

  Úroveň ochrany: do úrovne 4 x NPEL 

 3M™ 8810 časticový respirátor
  Klasifi kácia: 

  EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D

  Ochrana proti: prachu / aerosólom

Úroveň ochrany: do úrovne 12 x NPEL 

 3M™ 8812 časticový respirátor
  Klasifi kácia: 

EN 149:2001+A1:2009 FFP1 NR D

Ochrana proti: prachu / aerosólom

Úroveň ochrany: do úrovne 4 x NPEL 

Vlastnosti a výhody :
  
  Pohodlie

 +   Tradičný šálkovitý tvar s nosovou 
sponou a dvojitými upínacími remienkami

 + Pohodlný  , s nízkou hmotnosťou, 
vypuklý tvar (ďalej od tváre)

  

  Ochrana
 + Spoľahlivá, účinná ochrana    
voči jemným časticiam

 +   Trvácny, odolný voči                                          
spľasnutiu

  
  3M™ Cool Flow™ 
výdychový ventil

 +   Účinná redukcia nahromadeného                        
tepla a vlhkosti pre pocit sviežosti                             
a pohodlia

 +   Odstraňuje vydychovaný vzduch                                                       
a minimalizuje riziko zahmlievania                       
okuliarov              

  

  Kompatibilita
 +   s 3M ochrannými okuliarmi

 + s 3M výrobkami na ochranu sluchu   

 3M™ 8822 časticový respirátor
  Klasifi kácia: EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D

  Ochrana proti: prachu / aerosólom

Úroveň ochrany  : do úrovne 12 x NPEL 

Typické aplikácie 
 +   Stavebníctvo

 +   Výroba a oprava lodí

 +   Farmaceutický priemysel

 + Výroba gumy, plastov  

 +   Strojárenstvo

 +   Zlievárne

 + Agrochemikálie   

  

 +   Hrnčiarstvo / Keramika

 + Farmárstvo   

 +   Laboratóriá

 +   Poľnohospodárstvo 

 +   Kovovýroba

 +   Potravinársky priemysel

 +   Práškové chemikálie 

 Bez výdychového ventilu 

 S výdychovým ventilom 

 3M™ vysoko- 

účinný fi ltračný 

materiál 

 3M™ Cool Flow™ 

výdychový ventil 

 3M™ 8710, 8810 a 8822 časticové respirátory

sú dostupné tiež v malých baleniach po 5 kusoch.   
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Nastaviteľná nosová spona  
 + Zabezpečuje prispôsobenie sa tvári
a dobré utesnenie  

 +   Spona je zapustená a detekovateľná 

  
  Upínacie remienky a spoje

 + Elastické upínacie remienky
n  eobsahujú prírodný latex  

 + Bočné spoje sú špeciálne vytvorené pre 
správne nasadenie respirátora na tvár

  

Pohodlná konštrukcia  
 + Pohodlná mäkká vnútorná vrstva

 + Respirátor si zachováva svoj vypuklý 
tvar ďalej od vašich úst   a zabezpečuje 
pocit priestrannosti a pohodlia

 + Záhyby v tvare písmena V sa naťahujú 
a rozpínajú spolu s pohybom úst pre 
jednoduché rozprávanie a dýchanie  

       

Dobrá úroveň ochrany za dostupnú cenu  
 Bezpečnosť má nevyčísliteľnú hodnotu, ale nemusí byť drahá. Spoločnosť 3M využila svoje bohaté odborné skúsenosti, aby vám priniesla dobrú úroveň 

ochrany v dostupnej cene - 3M™ VFlex™ respirátor a skladacie respirátory 3M™ série K100.   

 

  

Nastaviteľná nosová spona  
 + Farebne odlíšená pre rýchlu kontrolu 
správnej úrovne ochrany   =   žltá: FFP1, 
modrá: FFP2, červená: FFP3 
podľa normy EN149:2001+A1:2009

 +   Detekovateľná 

  

  Samostatné syntetické remienky
 +   Umožňujú jednoduché nastavenie                              
pre pohodlné utesnenie

 +   Bez spiniek

 +  Neobsahujú komponenty                                    
z prírodného latexu

 +  Redukujú riziko alergickej reakcie

  

    Klasický  v ýdychový ventil 
 +   Redukuje nahromadené teplo a vlhkosť 
v horúcich a vlhkých prostrediach alebo 
pri fyzicky náročnej práci 

 +   Uľahčuje dýchanie počas
dlhých pracovných zmien  

 

Kompatibilita
 +  S množstvom 3M ochranných
okuliarov a chráničov sluchu     

FFP2

FFP2

FFP3

FFP1

FFP1

FFP2

3MTM respirátory série K100

3MTM VFlexTM respirátor

 3M™ K112 časticový respirátor
  Klasifi kácia: 

EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D

  Ochrana proti: prachu / aerosólom

  Úroveň ochrany:

do úrovne 12 x NPEL 

 3M™ K101 časticový respirátor
  Klasifi kácia: 

EN 149:2001+A1:2009 FFP1 NR D

  Ochrana proti: prachu / aerosólom

   Úroveň ochrany:

do úrovne 4 x NPEL  

 3M™ K111 časticový respirátor
  Klasifi kácia: 

  EN 149:2001+A1:2009 FFP1 NR D

  Ochrana proti: prachu / aerosólom

   Úroveň ochrany:

do úrovne 4 x NPEL  

 3M™ K102 časticový respirátor
  Klasifi kácia:

EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D

  Ochrana proti: prachu / aerosólom

  Úroveň ochrany:

do úrovne 12 x NPEL 

 3M™ K113 časticový respirátor
  Klasifi kácia: 

  EN 149:2001+A1:2009 FFP3 NR D

  Ochrana proti: prachu / aerosólom

   Úroveň ochrany:

do úrovne 50 x NPEL  

Bez výdychového ventilu  

S výdychovým ventilom

 3M™ VFlex časticový respirátor
  Klasifi kácia: 

EN 149:2001+A1:2009 FFP1 NR D

  Ochrana proti: prachu / aerosólom

   Úroveň ochrany:

do úrovne 12 x NPEL  

3MTM VFlexTM respirátor

3MTM respirátory série K100

Štrukturovaný predný panel 
 + Umožňuje respirátoru zachovať
si svoj tvar aj v horúcich alebo 
vlhkých prostrediach 

Skladací dizajn 
 +  Umožňuje jednoduché
uskladnenie, keď sa respirátor 
nepoužíva

Dve veľkosti
 + Dostupné vo dvoch veľkostiach

Skladací dizajn
 + Pre pohodlné uskladnenie

Kompatibilita
 + S množstvom 3M ochranných 
okuliarov a chráničov sluchu
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FFP2

FFP2

Vlastnosti a výhody :
  
  Robustný dizajn

 + Materiál   spomaľujúci horenie 

 +   Vyhovuje väčšine tvarov a veľkostí tváre

 +   Odolný voči zborteniu

  

Mäkké vnútorné tesnenie   (len 9928)
 +   Poskytuje pocit bezpečia

 + Vylepšuje pohodlie používateľa  

 +   Môže byť hygienicky vyčistené (pomocou
3M™ 105 utierky na tvárové tesnenie)

  

  3M™ Cool Flow™ výdychový ventil
 + Účinne odstraňuje teplo a vlhkosť
nahromadenú v respirátore pre pocit
sviežosti a pohodlia  

 +   Odstraňuje vydychovaný vzduch
a minimalizuje riziko zahmlievania okuliarov

  

  Farebne odlíšené písmo na ventile
 +   Pre jednoduchú identifi káciu
úrovne ochrany (FFP2)

  

  Uhlíková vrstva
 +   Poskytuje ochranu voči ozónu a redukciu 
nepríjemného zápachu (pod úrovňou NPEL) 

  

Upínacie remienky s prackou  
 + Pre vylepšené pohodlie na tvári, hlave a krku  

  

  Kompatibilita
 +  s 3M ochrannými okuliarmi 

 + s 3M chráničmi sluchu  

 + s   3M™ Speedglas™    zváračskými štítmi

 3M™ 9925 časticový respirátor na zváranie
  Klasifi kácia: EN 149:2001 FFP2 NR D

  Ochrana voči: prachu / aerosólom / ozónu /

nepríjemnému zápachu

Úroveň ochrany  : 10 x NPEL pre ozón 

10 x NPEL pre častice 

pod NPEL pre nepríjemný zápach

 3MTM respirátory na zváranie 
 3M™ 9925 a 3M™ 9928 respirátory voči dymom vznikajúcim pri zváraní 

poskytujú nízku hmotnosť, účinnú, pohodlnú a hygienickú ochranu 

dýchania voči prachu, aerosólom a kovovému dymu. Spĺňajú najprísnejšie 

požiadavky odolnosti voči upchatiu (tzv. dolomitový test) pre predĺžené 

použitie voči dymom vznikajúcim pri zváraní. Vypuklý tvar vylepšuje 

pohodlie používateľa, 3M™ Cool Flow™ výdychový ventil redukuje vlhkosť 

nahromadenú v respirátore, najmä v horúcich a vlhkých prostrediach. 

Štvorbodové upínacie remienky a nastaviteľná nosová spona napomáhajú 

dosiahnuť pohodlné utesnenie.   3M respirátory 9925 a 9928 boli navrhnuté 

špeciálne pre zváranie na ochranu voči ozónu a dymom vznikajúcim pri 

zváraní a na redukciu nepríjemného zápachu. 3M respirátory 9925 a 9928 

nevyžadujú nákladnú a časovo náročnú údržbu.  

 Typické aplikácie
 +   Stavebníctvo

 + Hutníctvo a   kovovýroba

 +   Výroba a oprava lodí

 +   Hrnčiarstvo / keramika

 +   Práškové chemikálie

 + Zváranie a spájkovanie  

 +   Zlievárne

 +   Výroba farieb 

 3M™ vysoko-

účinný fi ltračný 

materiál 

 3M™ Cool Flow™ 

výdychový ventil 

Mäkké tvárové 

tesnenie

 (len 9928) 

Upínacie 

remienky            

s prackou  

Aktívna 

uhlíková 

vrstva
 3M™ 9925 
časticové respirátory
  sú tiež dostupné

v praktickom balení

po 5 kusoch 

 3M™ 9928 časticový respirátor na zváranie
  Klasifi kácia: EN 149:2001+A1:2009 FFP2 R D

  Ochrana voči: prachu / aerosólom / ozónu /

nepríjemnému zápachu

  Úroveň ochrany:  10 x NPEL pre ozón

10 x NPEL pre častice

          pod NPEL pre nepríjemný zápach 

 3M ™  časticové 
respirátory
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FFP1

FFP1

FFP1

FFP3FFP2

FFP1

FFP2

3MTM  špeciálne respirátory 
 Špeciálne respirátory od 3M boli vyvinuté pre špecifi cké pracovné 

prostredia. Tieto respirátory majú integrovanú aktívnu uhlikovú vrstvu

pre redukciu nepríjemného zápachu pod úrovňou NPEL. Môžu byť

použité na množstvo aplikácií od zvárania po triedenie odpadov. 

  Séria špeciálnych respirátorov od 3M poskytuje efektívnu hygienickú 

ochranu, pohodlie a nízku hmotnosť. Poskytuje tiež redukciu nepríjemného 

zápachu organických výparov alebo kyslých plynov ako   síra a fl uorovodík  

(v závislosti od typu produktu). 

Vypuklý tvar, dvojité upínacie remienky, nosová pena a nosová spona 

zabezpečujú pohodlné utesnenie pre množstvo tvarov a veľkostí tváre.

Patentovaný   3M™ Cool Flow™ výdychový ventil na respirátoroch

3M™ 9914, 3M™ 9922, 3M™ 9926 a 3M™ 9936 a odolnosť voči zborteniu 

na všetkých typoch respirátorov zabezpečujú odolnosť a pohodlie najmä

v horúcich a vlhkých prostrediach. Tieto respirátory nepotrebujú nákladnú

a časovo náročnú údržbu. 

 Vlastnosti a výhody:
  
  Robustný dizajn

 +   Dobre sa prispôsobuje
väčšine tvarov a veľkostí tváre

 +   Zachováva si svoj tvar

 +   Odolný voči zborteniu

  

  3M inovatívny elektrostatický fi ltračný
materiál 

 +   Účinná fi ltrácia a nízky odpor pri dýchaní

 +   Trvalá vysoko účinná ochrana

  
  3M™ Cool Flow™ výdychový ventil

 +   Účinné odstraňovanie tepla a vlhka
nahromadeného v respirátore
pre pocit sviežosti a pohodlia

 +   Odstraňuje vydychovaný vzduch
a minimalizuje riziko zahmlievania okuliarov

  

  Uhlíková vrstva
 +   Zabezpečuje redukciu nepríjemného
zápachu organických výparov (pod NPEL)

  

  Farebne odlíšené upínacie remienky
 +   Pre jednoduchú identifi káciu úrovne ochrany 

  

  Kompatibilita
 +   s 3M ochrannými okuliarmi

 +   s 3M chráničmi sluchu 

 3M™ 9914 špeciálny časticový respirátor
  Klasifi kácia: EN 149:2001+A1:2009 FFP1 NR D

  Ochrana voči: prachu / aerosólom / nepríjemnému 

zápachu organických výparov

  Úroveň ochrany: do úrovne 4 x NPEL pre častice a pod 

NPEL pre nepríjemný zápach organických výparov  

Dostupné tiež v balení po 5 kusov 

 3M™ 9906 špeciálny časticový 
respirátor.   Klasifi kácia: 

  EN 149:2001+A1:2009 FFP1 NR D

  Ochrana voči: prachu / aerosólom / 

nepríjemnému zápachu fl uorovodíka

Úroveň ochrany: do úrovne   4 x NPEL pre častice

a pod NPEL pre fl uorovodík 

 3M™ 9913 špeciálny časticový 
respirátor.   Klasifi kácia:

  EN 149:2001+A1:2009 FFP1 NR D

Ochrana voči: prachu / aerosólom / 

nepríjemnému zápachu organických výparov  

  Úroveň ochrany: do úrovne 4 x NPEL pre častice

a pod NPEL pre organické výpary 

 3M™ 9915 špeciálny časticový 
respirátor.   Klasifi kácia: 

  EN 149:2001+A1:2009 FFP1 NR D

Ochrana voči: prachu / aerosólom / 

nepríjemnému zápachu kyslých plynov  

  Úroveň ochrany: do úrovne 4 x NPEL pre častice

a pod NPEL pre kyslé plyny 

 3M™ 9936 špeciálny časticový 
respirátor.   Klasifi kácia: 

  EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 R D

  Ochrana voči: prachu / aerosólom / 

nepríjemnému zápachu kyslých plynov

  Úroveň ochrany: do úrovne 50 x NPEL pre častice

a pod NPEL pre kyslé plyny 

 3M™ 9926 špeciálny časticový 
respirátor.   Klasifi kácia: EN 

149:2001+A1:2009 FFP2 NR D

  Ochrana voči: prachu / 

aerosólom / nepríjemnému zápachu kyslých plynov

  Úroveň ochrany: do úrovne 12 x NPEL pre častice

a pod NPEL pre kyslé plyny 

 3M™ 9922 špeciálny časticový 
respirátor.   Klasifi kácia: EN 

149:2001+A1:2009 FFP2 NR D

  Ochrana voči: prachu / aerosólom 

/ ozónu / nepríjemnému zápachu organických výparov

Úroveň ochrany  :  10 x NPEL pre ozón,   10 x NPEL

pre častice a pod NPEL pre organické výpary 

 3M™ vysoko-

účinný fi ltračný 

materiál 

 3M™ Cool Flow™ 

výdychový ventil 

Aktívna 

uhlíková 

vrstva

Mäkké tvárové 

tesnenie 

 (len 9936) 
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1977

1987

1989

1991

1992

 Nebezpečné látky sa vytvárajú v mnohých odvetviach priemyslu

a pri množstve činností. 3M vám pomáha identifi kovať a vyhodnotiť 

nebezpečenstvá vo vašom pracovnom prostredí a vybrať to správne 

produktové riešenie. 3M masky a polomasky sa môžu použiť                                                                                                                                   

so širokým sortimentom fi ltrov, ktoré poskytujú účinnú ochranu voči 

plynom, výparom a časticiam. 3M masky a polomasky kombinujú 

výnimočnú kvalitu, pohodlie a jednoduchosť   použitia na predĺžené 

nosenie počas dlhých pracovných zmien. 

 3M masky 
a polomasky

 3M ponúka prvú elastomerickú 

“bezúdržbovú” polomasku 

 3M vyrába pre svoje masky fi ltre v lichobežníkovom

tvare pre lepšie periférne videnie a rozloženie hmotnosti 

 3M navrhuje a vyvíja pripojenie fi ltrov 

"bajonetovým systémom“ 

 3M vyvíja a začleňuje do výroby novú integrálnu

fi ltračnú technológiu do polomasiek série 4000,

čím vytvára nižšiu hmotnosť  masiek

 3M vyvíja prvé diskové fi ltre, ktoré 

neboli tkané alebo zo sklenej vaty 
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1996

2002

2002

2007

2009

2009

 Výber prostriedku na ochranu dýchania pomocou 3M štvorkrokovej metódy: 

  1   Identifi kácia rizika a kontaminantov – prach, kovový dym,

plyny, výpary atď. 

   2  Vyhodnotenie rizika – úrovne kontaminantov v porovnaní 

s bezpečnostnými normami a zváženie ďalších osobných 

ochranných pracovných prostriedkov - ochrana zraku a tela

   3  Výber správneho prostriedku na ochranu dýchania – časticový 

respirátor, maska alebo polomaska, systém s núteným obehom 

alebo prívodom vzduchu, atď.

   4  Školenie správneho nasadenia a použitia – pre optimalizáciu 

ochrany dýchania 

 3M vyvíja prvé obdĺžnikové fi ltre 

s výnimočnou schopnosťou 

kontroly spoju 

 3M predstavuje celotvárovú masku

série 6000   s vlastnosťami najlepšími

vo svojej triede - široké zorné pole

a nízka hmotnosť  

 3M vyvíja prvé HF P3 R fi ltre 

pre redukciu nepríjemného 

zápachu organických výparov

s najnižším odporom pri 

dýchaní na trhu 

 3M predstavuje Cool Flow™ 

výdychový ventil pre redukciu tepla

a vlhkosti v polomaskách série 7500 

 3M vyvíja diskové fi ltre

pre ľahšie dýchanie

a trvácnosť 

 3M vyvíja prvú masku

so Scotchgard™ ochrannou

vrstvou, tesnením a pohodlným 

hlavovým košíkom 
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Aplikácia Kontaminant  Odporúčaná ochrana 

Maľovanie , sprejovanie, lakovanie, nátery 

 farby na báze rozpúšťadiel**  A2P3 R 

 antivegetatívne nátery / brúsenie  A2P3 R 

 farby rozpustné vo vode   A1P2 R 

rozpúšťadlá , živica, syntetická živica**  A2P3 R 

 latexová farba, zvyškové rozpúšťadlá  A2P3 R 

 konzervanty na drevo  A1P2 R 

Údržba  dezinfekcia, čistenie*  A1P2 R 

Dekorácia tmely v spreji , pena, laky, lepidlá  A1P2 R 

 Odstraňovanie odpadu baktérie , spóry, zápach  A1P2 R 

Poľnohospodárstvo pesticídy , insekticídy  A1P2 R 

 Opracovanie dreva lepenie , tmely v spreji  A2P3 R 

Stavebníctvo , brúsenie, rezanie, vŕtanie 

asfalt  A2P3 R 

lepenie , tesnenie  A1P2 R 

 penová izolácia v spreji  A1P2 R 

 Leptanie kyselinami 
 organické rozpúšťadlá / dichlórmetán  AXP3 R 

 odstraňovač farby s obsahom amoniaku  ABEK 

Zváranie
 polyuretanové nátery**  ABEP3 R 

 nehrdzavejúca oceľ  ABEP3 R 

Natieranie
laky na báze rozpúšťadiel   A2 

 laky na báze vody  A1 

Lepenie lepidlá na báze rozpúšťadiel   A1 

Práca  s: 

 sírou  ABE 

 kyselinou chlorovodíkovou  ABE 

 tekutým hnojivom  ABEK 

amoniakom  K 

benzénom  A2 

uskladnením / prepravou   nebezpečného tovaru  ABEKP3 R 

 Upozornenie:

Táto tabuľka je len orientačná. Nemala by sa používať ako jediný zdroj pri výbere masky. Detaily týkajúce sa užívania a obmedzení sú uvedené na obale a v návode na použitie. Pred použitím akejkoľvek masky

je užívateľ povinný prečítať si návod na použitie a porozumieť inštrukciám uvedeným pri každom výrobku. Pri výbere masky je potrebné brať do úvahy aj miestnu legislatívu.

  

  Obmedzenia pri používaní masiek voči plynom a výparom:

Polomasky sa môžu požiť maximálne do 50 násobku NPEL. Celotvárové masky sa môžu použiť maximálne do 200 násobku NPEL. (v závislosti od použitého fi ltra)

Filter triedy 1 do 10 x NPEL alebo 1.000 mg/m3 (0,1 obj. %); fi lter triedy 2 do 10 x NPEL alebo 5.000 mg/m3 (0,5 obj. %), podľa toho, ktorá z hodnôt je nižšia.

AX fi lter pre nízky bod varu (organické zloženie s nízkym bodom varu pod 65 °C). AX Filter by sa mal používať len v celotvárových 3M™ Maskách. AX fi ltre by sa mali používať len na jednu pracovnú zmenu.

A1 a A2 fi ltre pre organické výpary s bodom varu nad 65°C. 

 1. Identifi kácia rizika a kontaminantov 

 2. Vyhodnotenie rizika 
 Najvyššie prípustné expozičné limity (NPEL): 

 NPEL 
 Dôležité informácie 

 polomaska  maska 

 4  4 

 neposkytuje ochranu voči časticiam karcinogénnych

a rádioaktívnych materiálov, voči vzduchom prenášaným 

biologickým látkam rizikovej skupiny 2 a 3 a enzýmom 

 12  16 

neposkytuje ochranu voči  časticiam rádioaktívnych

materiálov, voči vzduchom prenášaným biologickým

látkam rizikovej skupiny 3 a enzýmom 

 50  200 

 Biela – ochrana voči časticiam

Hnedá – ochrana voči organickým výparom

Šedá – ochrana voči anorganickým výparom

Žltá – ochrana voči kyslým plynom

Zelená – ochrana voči amoniaku a jeho derivátom 

    * okrem formaldehydu

    ** pri výskyte izokyanátov kontaktujte, prosím, miestne zastúpenie 3M. 

 a polomasky 
 3M ™  masky 



6035 P3R 2125 P2R

6051 A1

6055 A2

6054 K1

2135 P3R

6051 A1

6055 A2

6054 K1

5015911 P1R

5925 P2R

5935 P3R

6057 ABE1

6059 ABEK1

6075 A1+ formaldehyd

6096 A1HgP3R

6098 AXP3R*

6099 ABEK2P3R*

6038 P3R(HF)

6038 P3R(HF) 2128 P2R

2138 P3R

3728 P2 R3700

3351 A1 3391 A1P2 R

 3M™ Masky a polomasky série  4000 série  3000  série 6000  série 7000  série 6000  7907S 

polomaska   polomaska  polomaska polomaska   celotvárová m.  celotvárová m.   

Odolnosť

 Bez údržby 

 Balenie na okamžité použitie 

Pohodlie

Nízka hmotnosť

 Jednoduché nasadenie 

Nastaviteľné upínacie remienky  

Funkcia  Drop Down 

 Jednoduché čistenie 

 Rýchle rozloženie  na údržbu

 3M™ Cool Flow výdychový ventil 

Kompatibilita  s 3M systémom na prívod vzduchu 

 Modulárny systém výmeny fi ltra 

 Rôznorodosť fi ltrov 

Ochrana zraku

 Šesťbodový hlavový košík 

 Membrána pre ľahšiu komunikáciu 

Náhradné diely  

Príslušenstvo

 Viac veľkostí 

 Farebne odlíšené veľkosti 

 3.1 Výber správnej masky alebo polomasky 

 3.2 Výber správneho fi ltra 

 Len ochrana voči časticiam 

 Len ochrana voči časticiam 
Len ochrana voči plynom a výparom 

Voliteľný  3M™ S-200 regulátor,               
kompatibilný s 3M™ maskami                                     
a polomaskami 

 * pre použitie len s 3M celotvárovými maskami 

 6057 ABE1

  6059 ABEK1

  6075 A1+ formaldehyd 

 Kombinovaná ochrana voči časticiam          
+ plynom a výparom 

 Len ochrana voči plynom a výparom 

 Ochrana voči časticiam

+ redukcia nepríjemného zápachu 

 Kombinovaná ochrana voči 

časticiam + plynom a výparom 
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774/7725 P2 R
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Jedinečný, kompatibilný bajonetový upínací systém fi ltrov  umožňuje,

aby boli rôzne typy fi ltrov jednoducho "zakliknuté" na miesto. 3M masky

a polomasky sú výnimočne kvalitné a spoľahlivé. Výber správnej masky 

alebo polomasky a fi ltra závisí od špecifi ckého pracovného prostredia 

a individuálnych požiadaviek. Keďže všetky masky a polomasky musia 

prejsť prísnymi kontrolami kvality, poskytujú trvalú vysokú úroveň ochrany. 

Spolu s vami analyzujeme priamo na mieste, ktoré produkty sú vhodné 

pre dosiahnutie optimálnych výsledkov. 3M masky a polomasky poskytujú 

bezpečnosť a zvýšenú produktivitu. 

 3M™ fi ltre série 6000 voči plynom a výparom 

 Filter Úroveň ochrany  Ochrana voči 

 6051  A1  organické plyny a výpary 

 6054  K1 amoniak a jeho deriváty  

 6055  A2 organické plyny a výpary

 6057  ABE1  organické a anorganické výpary a kyslé plyny 

 6059  ABEK1 
 organické výpary, anorganické a kyslé plyny,            

amoniak a jeho deriváty 

 6075  A1+ formaldehyd  organické výpary a formaldehyd 

 Filtre voči plynom a výparom a časticiam: 

 6096  A1 HgP3R  organické plyny a výpary, výpary z ortute a častice 

 6098*  AXP3R 
 jednozložkové organické výpary (bod varu pod 65°C) 

a častice 

 6099*  ABEK2P3R 
 organické výpary, anorganické a kyslé plyny,

amoniak a jeho deriváty a častice 
 *  Len pre celotvárové masky.

Filtre série 6000 spĺňajú európske normy EN141, EN143 a EN372. 

 3M™ časticové fi ltre série 5000 spĺňajúce normu EN143: 2000 

 Filter  Úroveň ochrany  Ochrana voči 

 v kombinácii s fi ltrom voči plynom a výparom: 

 5911  P1R pevné a kvapalné častice  

 5925  P2R  pevné a kvapalné častice 

 5935  P3R  pevné a kvapalné častice 

 501  držiak fi ltra 

 3M™ časticové fi ltre 6035/6038 spĺňajúce normu EN143: 2000 

 Filter  Úroveň ochrany  Ochrana  voči

 6035  P3R 
 pevné a kvapalné častice – v pevnom plastovom 

obale odolnom voči mechanickému poškodeniu 

 6038  P3R 

 pevné a kvapalné častice + fl uorovodík do úrovne 

30 čnm + nepríjemný zápach ozónu, organických 

výparov a kyslých plynov pod NPEL 

 3M ™  Bajonetový upínací systém fi ltrov 

 3M™ časticové fi ltre série 2000 spĺňajúce normu EN143: 2000 

 Filter  Úroveň ochrany Ochrana voči  

 2125  P2R  pevné a kvapalné častice 

 2128  P2R 

 pevné a kvapalné častice + ozón do úrovne

10 x NPEL a redukcia nepríjemného zápachu 

organických výparov a kyslých plynov pod NPEL 

 2135  P3R  pevné a kvapalné častice 

 2138  P3R 

pevné a kvapalné častice + ozón do úrovne

10 x NPEL a redukcia nepríjemného zápachu 

organických výparov a kyslých plynov pod NPEL

 a polomasky 
 3M ™  masky 
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 3M polomasky série 6000 sú ekonomické, nenáročné na údržbu, 

jednoduché na použitie a majú veľmi nízku hmotnosť. Sú dostupné v troch 

veľkostiach. Všetky masky majú 3M™ bajonetový upínací systém fi ltrov, 

ktorý umožňuje pripojenie širokého sortimentu fi ltrov na ochranu voči 

plynom, výparom a časticiam v závislosti od individuálnych požiadaviek. 

  3M polomasky série 6000 môžu byť použité s 3M™ systémami na prívod 

vzduchu pre špecifi cké pracovné prostredia a zvýšenú fl exibilitu. 

 3M ™  polomasky série 6000 

Vlastnosti a výhody :
  
  Hlavový košík

 +    Navrhnutý pre kompatibilitu
s 3M ochrannými okuliarmi a prilbami

 + Hlavové po    pruhy a remienok na krk                        
s jednoduchým zapínaním

Nízka hmotnosť  
 +   Tri farebne odlíšené veľkosti                                         
pre jednoduchú identifi káciu 

 + Elastomerický materiál s nízkou                                          
hmotnosťou   pre pohodlie aj počas                                         
dlhých pracovných zmien

 + Veľmi nízka hmotnosť - len   82g

 + Minimálne náklady na údržbu    

  Nízky profi l
 +   Nenarúša zorné pole

 +   Jednoduché použitie

  
  Pripojenie fi ltrov

 + Konštrukcia s dvoma fi ltrami  
 poskytuje nízky odpor pri dýchaní

 +   Lepšie rozloženie hmotnosti

 + Vylepšené periférne videnie  

 + Bezpečné utesnenie  

 +   Optické značenie bodu pripojenia fi ltrov

 +   Flexibilný systém na fi ltre voči plynom,
výparom a časticiam 

 +   Voliteľné pripojenie systému
s prívodom vzduchu

   
  Univerzálnosť

 + Dostupné voliteľné náhradné diely  

 + Dostupné v troch farebne odlíšených 
veľkostiach   

  
  Kompatibilita

 +   s 3M ochrannými okuliarmi

 + s 3M chráničmi sluchu   

 3M™ polomaska 6200 (veľkosť M) 
  EN140:1998

Polomasky série 6000  
3M™ 6100 – veľkosť S (svetlo-šedá)

  3M™ 6200 – veľkosť M (šedá)

  3M™ 6300 – veľkosť L (tmavo-šedá) 

Balenia masiek na okamžité použitie : 

Balenia masiek na okamžité použitie poskytujú bezpečné 

riešenie pre  väčšinu bežných aplikácií v priemysle, 

stavebníctve, poľnohospodárstve a pri lakovaní. Každé 

balenie obsahuje polomasku so súpravou fi ltrov na 

ochranu voči plynom, výparom a časticiam. Môžete

si vybrať z dvoch rôznych kombinácií fi ltrov - A1P2 R

a A2P3 R podľa vašich individuálnych potrieb. 



22

 3M ™  polomasky série 7500 
 3M polomasky série 7500 nastavili nový štandard pohodlia. Výdychový 

ventil zabezpečuje znížený odpor pri dýchaní a napomáha minimalizovať 

teplo a vlhkosť nahromadené v polomaske, čím vylepšuje pocit pohodlia. 

Dostupné sú v troch veľkostiach.

  Všetky masky majú 3M™ bajonetový upínací systém fi ltrov so širokým 

sortimentom fi ltrov s nízkou hmotnosťou na ochranu voči plynom, výparom 

a časticiam podľa vašich individuálnych potrieb. Polomasky série 7500 

môžu byť tiež použité s 3M™ systémom na prívod vzduchu. 

Vlastnosti a výhody :
  
  Hlavový košík

 +   Vyvážené, bezpečné utesnenie

 +   Znížený tlak na tvár a hlavu

  
  Teleso masky

 + Jedinečné popruhy umožňujú zložiť polo-
masku len čiastočne, napr.   počas prestávok

 +   Mäkký silikónový materiál pre pohodlie
a odolnosť

 + Kompatibilita s 3M sortimentom
ochrany hlavy a zraku

 +     Tenký nosový mostík pre zvýšené pohodlie

 + Jednoduchá údržba  

 +   Nízka hmotnosť - len 136 gramov

  
  3M™ Cool Flow™ 
výdychový ventil

 +   Nízky odpor pri dýchaní

 + Ľahšie dýchanie  

 + Menej nahromadeného tepla a vlhkosti  

 +   Vydychovaný vzduch prúdi smerom nadol      

Nízky profi l  
 +   Nenarušuje zorné pole

 +   Minimializuje špinenie masky

 +   Redukuje zahmlievanie
ochranných okuliarov

 +   Dobre prilieha k tvári

  
  Pripojenie fi ltrov

 + Konštrukcia s dvoma fi ltrami
poskytuje nízky odpor pri dýchaní  

 +   Lepšie rozloženie hmotnosti
a vývážený dizajn

 +   Vylepšené periférne videnie

 +   Bezpečné utesnenie

 +      Optické značenie bodu pripojenia fi ltrov

 +   Flexibilný systém na fi ltre
voči plynom, výparom a časticiam 

 +  Voliteľné pripojenie systému
s prívodom vzduchu

     

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Univerzálnosť

 + Dostupné voliteľné náhradné diely 

 + Dostupné v troch farebne odlíšených 
veľkostiach    

  
  Kompatibilita

 +   s 3M ochrannými okuliarmi

 + s 3M chráničmi sluchu   

 3M™ polomaska 7503
  EN140:1998

  3M™ polomaska 7501 – veľkosť S (šedo-modrá)

  3M™ polomaska 7502 – veľkosť M (bledo-modrá)

  3M™ polomaska 7503 – veľkosť L (tmavo-modrá) 

 3M™ polomaska 7002/7003
s gumeným telesom masky a 

vytvarovanou nosovou časťou                   

pre minimalizáciu rizika 

zošmyknutia.

Dostupné   vo veľkosti M                                   

(3M™ 7002) a veľkosti L                 

(3M™ 7003) 

 Ďalší sortiment - 3M gumená polomaska 

Polomasky série 7500 sú dostupné aj v balení 
na okamžité použitie  

 a polomasky 
 3M ™  masky 
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 3M™ 3391 A1P2 R
  Filter voči plynom

a časticiam s pripojeným 

časticovým fi ltrom 

 3M™ 3351 A1
  Filter voči plynom

a výparom 

 3M™ polomaska 3100 – 
veľkosť S/M
    3M™ polomaska 3200 – 
veľkosť M/L     

 3M™ 3700
  Držiak časticového fi ltra  

 3M™ 774
  Držiak fi ltra 

 3M™ 7725 P2 R
  Predfi lter 

 3M™ 3728 P2 R
Časticový fi lter   + redukcia 

nepríjemného zápachu 

organických výparov 

 

Teleso polomasky  
 +    Nízky profi l pre lepšie periférne videnie

 +   Nízka hmotnosť, vývážený dizajn

 +   Mäkký, hypoalergénny materiál   

Zabudované fi ltre  
 +   Dostupné v štyroch verziách
s ochranou voči rôznym kontaminantom

 +   Jednodielna, bezúdržbová konštrukcia

  
  Výdychový ventil

 + Umiestnený v strede polomasky pre   účinné 
odstránenie nahromadeného tepla a vlhkosti  

  Nastaviteľné upínacie remienky 
 + Pre   jednoduché a bezpečné utesnenie  

  
  Nákladovo-efektívne riešenie

 +   Polomasku môžete používať: pokiaľ nie je 
poškodená; pokiaľ časticové fi ltre nie sú 
upchaté alebo plynové fi ltre nasýtené;
alebo jeden mesiac 

    
  Kompatibilita

 +   s 3M ochrannými okuliarmi 

 + s 3M chráničmi sluchu   

 3M ™  polomasky série 4000 
3M polomasky série  4000 sú určené na okamžité, bezúdržbové použitie, 

účinnú a pohodlnú ochranu voči mnohým plynom, výparom a časticiam         

v rôznych odvetviach priemyslu.   Jedinečná technológia fi ltrov umožňuje 

veľmi nízky profi l pre nerušené zorné pole a pohodlnú prácu. 

 3M™ polomaska 4251
  EN405:2001+A1:2009 

 3M™ polomaska 4251
  Organické výpary                        

+ častice   FFA1P2 R D 

 3M™ polomaska 4279
  Organické výpary / 

anorganické a kyslé plyny                   

/ amoniak / častice

  FFABEK1P3 R D 

 3M™ polomaska 4255
  Organické výpary                           

+ častice   FFA2P3 R D 

 3M™ polomaska 4277
  Organické výpary / 

anorganické a kyslé

plyny / častice

  FFABE1P3 R D 
Príslušenstvo 

 +  3M™ 400 ochranný predfi lter
chráni fi lter pred postriekaním farbou 
a zároveň predlžuje životnosť fi ltra 

 + Opakovane uzatváreteľné vrecko 
poskytuje pohodlné a hygienické 
uskladnenie, keď sa maska nepoužíva

 
  
  Jednoduché použitie

 +   nízky profi l pre široké zorné pole

 +   nízka hmotnosť

 +   mäkký elastomér pre bezpečné                           
a pohodlné utesnenie

 +   dostupné vo dvoch veľkostiach                                       

  Univerzálnosť
 +   vhodné pre množstvo druhov prác

 +   fi ltre pre ochranu voči plynom a výparom

 + fi ltre pre kombináciu ochrany voči
plynom a výparom a časticiam  

  
  Výborná hodnota

 +     3M kvalita v dostupnej cene

 +   optimálne pohodlie 

 + spĺňa normu  EN 140:1998 

 3M ™  polomasky série 3000 
 3M polomasky série 3000 sú výborným riešením pri obmedzenom rozpočte. Zabezpečujú dobrú 

úroveň ochrany a pohodlia, sú kompaktné a ľahké a neobmedzujú zorné pole. Jednoducho a rýchlo 

môžte nasadiť príslušný fi lter voči plynom a výparom alebo časticový fi lter.  

 Sortiment série 3000 

Polomasky  série 4000 
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 3M celotvárová maska 7907S poskytuje odolnosť a bezpečnosť pre 

náročnú prácu, ktorá vyžaduje kombinovanú ochranu dýchania a tváre. 

3M™ bajonetový upínací systém fi ltrov poskytuje široký sortiment fi ltrov

s nízkou hmotnosťou na ochranu voči plynom, výparom a časticiam podľa 

vašich individuálnych potrieb.  

  3M celotvárová maska 7907S môže byť tiež použitá s 3M systémom na 

prívod vzduchu pre vylepšené pohodlie a fl exibilitu. 

 3M ™  celotvárová maska 7907S  

 3M™ celotvárová maska 7907S (silikónová)
  EN136 (Trieda 2) 

 Vlastnosti a výhody:
  
  Šesťbodový upínací systém

 + Jednoduché a bezpečné utesnenie   

 + Poskytuje výnimočnú stabilitu  

 +   Ľahko uvoľniteľné pracky

  
  Celotvárový priezor

 +   Polykarbonátový priezor                                 
pre široké zorné pole    

  Teleso masky
 +   Dvojité tvárové tesnenie                                                   
pre bezpečné utesnenie pre                                                       
väčšinu tvarov a veľkostí tváre 

 + Šesťbodový upínací systém  

 +   Univerzálna veľkosť

 +   Vysoko odolné

 +   Kompletný sortiment                                 
náhradných dielov

 + Membrána pre ľahšiu komunikáciu   

  
  Pripojenie fi ltrov

 +   Konštrukcia s dvoma fi ltrami poskytuje nízky 
odpor pri dýchaní 

 +   Lepšie rozloženie hmotnosti a vývážený dizajn

 +   Vylepšené periférne videnie

 +   Bezpečné utesnenie

 +     Optické značenie bodu pripojenia fi ltrov

 +   Flexibilný systém na fi ltre voči plynom,
výparom a časticiam 

 +  Voliteľné pripojenie systému s prívodom 
vzduchu

  
  Kompatibilita

 +   s 3M chráničmi sluchu 

 Príslušenstvo pre 3M™ masky  a polomasky

 3M™ S-200 regulátor
  EN139:1994

  NPF 50 pre polomasku

  NPF 200 pre celotvárovú 

masku

  Značenie CE 

 a polomasky 
 3M ™  masky 
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 3M ™  celotvárové masky série 6000 
 3M celotvárové masky série 6000 sú jednoduché na použitie a veľmi 

pohodlné pre používateľa. Výdychový ventil poskytuje vylepšenú odolnosť

a jednoduché čistenie. Masky sú dostupné v troch veľkostiach. 

  3M™ bajonetový upínací systém fi ltrov poskytuje široký sortiment fi ltrov

s nízkou hmotnosťou na ochranu voči plynom, výparom a časticiam podľa 

vašich individuálnych potrieb.  

 3M™ celotvárová maska 6800 (veľkosť M)
  EN136:1998 (Trieda 1) 

 Vlastnosti a výhody:
  
Teleso masky  

 +   Mäkký, hypoalergénny materiál

 +   Výnimočne nízka hmotnosť   (400 gramov) 
pre vylepšené pohodlie

  
  Celotvárový priezor

 +   Široké zorné pole

 +    Polykarbonátový priezor, odolný voči 
poškriabaniu a nárazu podľa normy 
EN166:2001 B

  
  Štvorbodový upínací systém

 +   Jednoduché a bezpečné použitie

 + Dobré vyváženie  

  
  3M™ Cool Flow™ 
výdychový ventil 

 +       Nízky odpor pri dýchaní

 + Ľahšie dýchanie 

 + Menej nahromadeného tepla a vlhkosti  

 +   Vydychovaný vzduch prúdi smerom nadol     

 +  Minimalizuje špinenie masky

 +    Priliehavý vzhľad a pocit

  
  Pripojenie fi ltrov

 +          Konštrukcia s dvoma fi ltrami poskytuje nízky 
odpor pri dýchaní 

 +   Lepšie rozloženie hmotnosti a vývážený dizajn

 +   Vylepšené periférne videnie

 +   Bezpečné utesnenie

 +     Optické značenie bodu pripojenia fi ltrov

 +   Flexibilný systém na fi ltre voči plynom,
výparom a časticiam 

 +  Voliteľné pripojenie systému
s prívodom vzduchu

 3M™ 105 
utierka na tvárové 

tesnenie 

 3M™ 106 
prenosná taška 

 Univerzálnosť
 +   Dostupné v troch farebne odlíšených 
veľkostiach:
6700 – veľkosť S (svetlo-šedá)
6800 – veľkosť M (šedá)
6900 – veľkosť L (tmavo-šedá)

  
  Kompatibilita

 +  s 3M chráničmi sluchu    

 Príslušenstvo pre 3M masky a polomasky 



Poskytujeme riešenia

Poskytnutie čistého vzduchu na dýchanie je základnou požiadavkou 

v prostrediach s extrémne nebezpečnými kontaminantami. 

Pracovníci vyžadujú prostriedky na ochranu dýchania, ktoré sú 

pohodlné a majú nízku hmotnosť. 3M systémy na ochranu dýchania 

majú vďaka dlhým rokom výskumu a vývoja a zákazníckeho 

prieskumu výnimočnú úroveň kvality, pohodlia a profesionality.

3M™ Versafl o™ systémy na ochranu dýchania

Sortiment Versafl o systémov na ochranu dýchania bol vyvinutý              

s ohľadom na tri ciele: 

• zjednodušiť proces výberu prostriedku na ochranu dýchania

• zvýšiť univerzálnosť a všestrannosť systému

• vylepšiť pohodlie používateľa

 3M štvorkroková metódá na výber prostriedku na ochranu 

dýchania :

1 Identifi kácia rizika a kontaminantov – prach, kovový dym, 

plyny, výpary atď.

2 Vyhodnotenie rizika – úrovne kontaminantov v porovnaní 

s bezpečnostnými normami a zváženie ďalších osobných 

ochranných pracovných prostriedkov - ochrana zraku a tela

3 Výber správneho prostriedku na ochranu dýchania – časticový 

respirátor, maska alebo polomaska, systém s núteným 

obehom alebo prívodom vzduchu, atď.

4 Školenie správneho nasadenia a použitia – pre optimalizáciu 

ochrany dýchania

a prívodom vzduchu
s núteným obehom

3M systémy
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3M systémy s núteným obehom vzduchu (PAPR): 3M systémy s prívodom vzduchu (SAR):

 + Čistia vzduch prúdiaci z pracovného prostredia

 + Pozostávajú z hlavového dielu, dýchacej hadice, fi ltračno-

ventilačnej jednotky na batériu, jedného alebo viac fi ltrov

voči časticiam alebo plynom a výparom

 + Poskytujú vysokú mobilitu

 + Využívajú vzduch z externého zdroja stlačeného vzduchu,

ktorý je nezávislý od nebezpečného prostredia

 + Pozostávajú z hlavového dielu, dýchacej hadice, na opasok 

montovateľného regulátora a hadice na prívod stlačeného 

vzduchu

 + Poskytujú nastaviteľný prívod vzduchu do hlavového

dielu podľa individuálnych požiadaviek

 + Môžu byť použité aj na ochranu voči kontaminantom

s nízkymi varovnými vlastnosťami

V obidvoch systémoch, mierny pretlak v hlavovom dieli umožňuje pohodlné dýchanie a zabraňuje, aby kontaminovaný vzduch prenikol do 

hlavového dielu.

 + Kombinácia rôznych ochranných funkcií: 

– pohodlná ochrana dýchania, integrovaná ochrana hlavy, tváre a zraku 

– voliteľné ochranné fi ltre voči odleskom pre zváračov 

– voliteľná ochrana sluchu

 + Žiadny odpor pri dýchaní pre jednoduchšiu prácu

 + Osviežujúci prúd vzduchu

 + Vysoké pohodlie používateľa napomáha: 

– predĺženiu pracovných zmien 

– vyššej produktivite práce

Výhody 3M systémov s núteným obehom a prívodom vzduchu:
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3.1

3.4

3.2

3.3

Štyri kroky smerujúce k správnej ochrane dýchania

1 Identifi kácia rizika a kontaminantov – prach, kovový dym,

plyny, výpary atď.

2 Vyhodnotenie rizika – úrovne kontaminantov v porovnaní

s bezpečnostnými normami a zváženie ďalších osobných

ochranných pracovných prostriedkov - ochrana zraku a tela

3 Výber správneho prostriedku na ochranu dýchania – systém

s núteným obehom alebo prívodom vzduchu bezpečnostnými 

normami a zváženie ďalších osobných ochranných pracovných 

prostriedkov - ochrana zraku a tela

Výber hlavového dielu
Od kukiel s nízkou hmotnosťou po bezpečnostné prilby, ktoré 

poskytujú nielen ochranu dýchania, ale aj ochranu zraku, tváre,

hlavy a prípadne ochranu sluchu.

Výber príslušenstva
3M ponúka široký sortiment príslušenstva pre jednoduchšie 

zostavenie systému podľa individuálnych požiadaviek. Pre fi ltračno-

ventilačné jednotky treba tiež vybrať správne fi ltre na príslušné 

kontaminanty.

Výber dýchacej hadice
Dýchacie hadice zabezpečujú prívod čistého vzduchu z fi ltračno-

ventilačnej jednotky alebo regulátora do hlavového dielu. Pre najlepší 

výkon, 3M™ Versafl o™ hlavové diely pripájajte k jednotke pomocou 

3M™ Versafl o™ dýchacích hadíc série BT.

Výber fi ltračno-ventilačnej jednotky
Aby ste si poradili so znečisteným prostredím na vašom pracovisku,

máte na výber z dvoch fi ltračno-ventilačných jednotiek s núteným 

obehom vzduchu a troch regulátorov s prívodom vzduchu.

Individuálne systémy

Systémy na ochranu dýchania uvedené nižšie môžu byť použité pri rôznych 

pracovných aplikáciách. Systémy obsahujú 3M™ Airstream™ systém

s núteným obehom vzduchu s integrovanou ochranou hlavy, zraku, tváre

a dýchania a 3M™ regulátor S-200 kompatibilný s 3M™ polomaskami

a celotvárovými maskami.

3M™ Airstream™ AS-300 prilba

 so systémom s núteným obehom vzduchu

3M™ S-200 regulátor s prívodom vzduchu 

3M™ Powerfl ow™ XL Lithium 

systém s núteným obehom vzduchu

3M™ Visionair™ Supplied Air Visor

3M™ Versafl o™ modulárne systémy
na ochranu dýchania

Súpravy na okamžité použitie
Štvorkrokový proces výberu môže byť ešte ľahší výberom                         

3M súprav na okamžité použitie, ktoré obsahujú všetky                           

potrebné súčasti okrem hlavového dielu. 

4 Školenie správneho nasadenia a použitia – pre optimalizáciu 

ochrany dýchania

a prívodom vzduchu
 3M ™  systémy s núteným obehom 
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3M™ Jupiter™ a 3M™ Versafl o™

fi ltračno-ventilačné jednotky

3M™ Versafl o™ regulátory série V 

a regulátor S-200 na prívod vzduchu

3M™ Jupiter™ 

fi ltračno-ventilačná 

jednotka

3M™ Versafl o™ TR-300 

fi ltračno-ventilačná 

jednotka

3M™ Versafl o™ 

regulátory série V

Systémy s núteným obehom vzduchu

Systémy s prívodom vzduchu

Pohyblivosť na pracovisku
Nezáleží na tom, či používate systémy s núteným obehom na 

čistenie vzduchu alebo systémy s externým zdrojom vzduchu – oba 

sú bezpečné, pohodlné a overené našimi zákazníkmi. Systémy 

s núteným obehom na čistenie vzduchu by ste mali používať na 

pracoviskách, kde sa vyžaduje veľká pohyblivosť. 

Vaši zamestnanci sa môžu voľne pohybovať a vykonávať svoju 

činnosť na ktoromkoľvek mieste, kde sú potrební. Nezáleží

na tom, ktorý systém si zvolíte, vždy získate bezpečné, pohodlné

a overené 3M Systémy s núteným obehom na čistenie vzduchu 

alebo systémy s externým zdrojom vzduchu.

3M™ Powerfl ow™ 

XL Lithium fi ltračno-

ventilačná jednotka

s celotvárovou maskou

3M™ S-200™ regulátor na prívod vzduchuPráca vyžadujúca vysokú
pohyblivosť

Práca, pri ktorej stačí
obmedzená pohyblivosť

Obmedzená pohyblivosť

Vysoká pohyblivosť

Vysoká pohyblivosť

Obmedzená pohyblivosť

3M™ Aircare™         

fi ltračná jednotka               

ACU-01 / ACU-02
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3M™ Versafl o™ modulárne systémy

3M™ systémy s núteným obehom a prívodom vzduchu

3M™ Versafl o™ hlavové diely a kukly série S

Systémy s núteným obehom vzduchu

Integrované kukly Kukly s hlavovým upínacím 
systémom

S-133 S/L
S-333G S/L

S-433 S/L
S-533 S/L

S-655
S-657
S-757 S-855E

BT-20 S/L BT-40BT-30

Dýchacie hadice

BT-20 S/L: S nízkou hmotnosťou (2 dĺžky)
BT-30: Samonastaviteľná
BT-40: Do ťažkého priemyslu, gumená

3M™ Versafl o™ hlavové diely série M

Štíty Prilby

M-106
M-107 M-406

M-407

Prilby s plášťom

Ochrana voči časticiam
+ plynom a výparom

3M™ Jupiter™ fi ltračno-ventilačná 
jednotka

Ochrana voči časticiam (nepríjemný zápach 
organických výparov a kyslých plynov) 

3M™ Versafl o™ TR-300 
fi ltračno-ventilačná jednotka

Do výnimočne bezpečného prostredia (IS)  
Častice + plyny a výpary 

3M™ Jupiter™ fi ltračno-ventilačná                 
jednotka s IS krytom

Batéria
- Štandardná (4.5-6 hod.) 
batéria
- Vysoko-kapacitná (9-12 
hod.) batéria

Filter
- Lapač iskier
- Predfi lter
- P fi lter
- P fi lter/nepríjemný zápach 
organických výparov
- P fi lter/nepríjemný zápach 
kyslých plynov (HF do úrovne 
10 x NPEL)

Nabíjačka
- Na jednu batériu
- Na štyri batérie

Filter
-Predfi ltre
-Časticové P fi ltre
-A2P fi ltre
-A2BEK1P fi ltre
-K1P fi ltre
-ABE1P fi ltre

Batéria
- 4 hodinová batéria
- 8 hodinová batéria
- 4-hodinová IS batéria

Nabíjačka
- Na jednu batériu
- Na 10 batérií
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Individuálne systémy
Zváracie štíty a prilby

Systémy s prívodom vzduchu

HT-622
HT-629
HT-639

Zváracie štíty Prilba
do vysokých teplôt

Zváračská prilba

HT-707 HT-748
HT-749

Kontrola prietoku 
vzduchu

3M™ Versafl o™ 
V-500E regulátor

Chladenie vzduchu

3M™ Versafl o™ 
V-100E regulátor

Zohrievanie vzduchu

3M™ Versafl o™ 
V-200E regulátor

Spojovacia zástrčka

3M™ Aircare™ fi ltračné jednotky
(montáž na stenu alebo voľnestojaca)

Spojovacia súprava

BT-922

Hadica na prívod vzduchu

Prilba s núteným obehom vzduchu

3M™ Airstream™ prilba 

Ochranné odevy 3M™ JS-470 a JS-330

3M™ S-200 systém s prívodom vzduchu

3M™ Powerfl ow™ systém s núteným obehom vzduchu

Tvárová maska s núteným obehom vzduchu

Polomaska s prívodom vzduchu

Odevy na ochranu dýchania a ochranu voči chemikáliám
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Príslušenstvo pre dýchacie hadice

BT-922: Jednorazový kryt
BT-926: Ohňovzdorný kryt



3M™ Versafl o™ fi ltračno-ventilačná jednotka
3M Versafl o fi ltračno-ventilačná jednotka TR-300 je prostriedok na ochranu 

dýchania s jednoduchým použitím a veľkou všestrannosťou na ochranu 

voči časticiam. Jednotka TR-300 má výnimočne nízku hmotnosť a úzky, 

kompaktný dizajn pre použitie aj v stiesnených priestoroch.

Aplikácie 
 + Farmaceutický priemysel

 + Spracovanie dreva

 + Potravinársky priemysel

 + Spracovanie kovov, taviarne

 + Zvuková a vizuálna signalizácia nízkeho 
prietoku vzduchu a slabej batérie

 + Vysoko-výkonný fi lter zachytáva nebezpečené 
častice a chráni pred nepríjemným zápachom  
plynov a výparov

 + Úzky, kompaktný, vývážený dizajn s nízkou 
hmotnosťou pre výnimočné pohodlie

 + Schválený podľa normy EN 12941, trieda TH2 
alebo TH3 podľa vybraného hlavového dielu

 + IP53. Vhodný na použite v dekontaminačnej 
sprche

 + Inteligentná lítium-iónová batéria sa rýchlo 
nabíja a nemá pamäťový efekt. Stav nabíjanie 
je zobrazovaný na praktickom LED displeji.

 + Kontrolovaný tok vzduchu v nominálnej
hodnote 190 l/min

 + Jednoduché nastavenie a údržba

3M™ Versafl o™ štartovacia súprava TR-315E 
Obsahuje: fi ltračno-ventilačnú jednotku TR-302E, 

časticový fi lter, predfi lter, štandardný opasok, vysoko-

kapacitnú batériu, nabíjačku batérie, samonastaviteľnú 

dýchaciu hadicu a indikátor prietoku vzduchu.

* "Nepríjemný zápach" znamená koncentrácie pod úrovňou NPEL

3M™ Versafl o™ fi ltračno-
ventilačná jednotka TR-302E                        
v balení s indikátorom prietoku 

vzduchu 

Filtre*

TR-3600 predfi lter (balenie 10 ks)

TR-3710E časticový fi lter (P)

TR-3800E P + nepríjemný zápach organických výparov

TR-3802E P + nepríjemný zápach kyslých plynov 

(fl uorovodík do úrovne 10 x NPEL)

Batérie (lítium-iónové)

TR-330 štandardná batéria

TR-332 vysoko-kapacitná batéria (dlhšia životnosť)

Opasky

TR-325 štandardný opasok

TR-326 kožený opasok

TR-327 ľahko-čistiteľný opasok

TR-329 traky

BPK-01 batoh

Nabíjačky

TR-341E nabíjačka na jednu batériu

TR-344E nabíjačka na štyri batérie

* Pre informáciu o triede ochrany si, prosím, pozrite údaje na hlavových 

dieloch používaných s fi ltračno-ventilačnými jednotkami. 

Charakteristiky a výhody
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fi ltračno-ventilačná jednotka
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3M™ fi ltračno-ventilačná jednotka Jupiter™ je pohodlný, jednoducho 

použiteľný systém s núteným obehom vzduchu na ochranu dýchania 

voči pevným časticiam, plynom a výparom, alebo kombinácii týchto 

kontaminantov v závislosti od použitých typov fi ltra. Integrovaný zvukový 

a vizuálny alarm signalizuje nízky prietok vzduchu alebo slabú batériu. 

3M fi ltračno-ventilačná jednotka Jupiter je tiež dostupná s krytom pre 

výnimočne bezpečné (IS) prostredia.

Aplikácie 
 + Hutníctvo a kovovýroba 

 + Automobilový priemysel

 + Búracie práce

 + Lakovanie

 + Chemický a farmaceutický priemysel

 + Poľnohospodárstvo

 + Spracovanie dreva

3M™ fi ltračno-ventilačná jednotka Jupiter™

3M™ fi ltračno-ventilačná jednotka Jupiter™

EN12947

Trieda ochrany*

Hmotnosť: 1471 g (vrátane 8-hodinovej batérie, 

opasku a časticového fi ltra)

Vlastnosti a výhody 
 + Vypínač ON/OFF s kontrolným modulom

 + Konektor na dýchaciu hadicu

 + Opasok pre použitie                                                      
v dekontaminačnej sprche 

 + Pripojenie fi ltrov 

 + Päť rôznych typov fi ltrov 

 + Moderný, ergonomický dizajn 

 + Potrebná minimálna údržba

 + Dostupné traky pre pohodlnejšie nosenie

 + Inteligentná nabíjačka batérie
pre optimalizáciu životnosti batérie

* Pre informáciu o triede ochrany si, prosím, pozrite údaje na hlavových 

dieloch používaných s fi ltračno-ventilačnými jednotkami. 

 + S krytom pre výnimočne bezpečné (IS) 

prostredia môže byť použitý v potenciálne                       

výbušných prostrediach podľa EN12941

 + Jednotka je tiež dostupná v súprave na okamžité 

použitie, ktorá obsahuje: fi ltračno-ventilačnú jednotku 

Jupiter, fi ltre A2P, predfi ltre, dýchaciu hadicu,

8-hodinovú batériu (NiMH) a nabíjačku batérieFiltre

P fi lter (balenie 2 ks)                 (450-00-25P2)

A2P fi lter (balenie 2 ks)             (453-00-25P2)

ABE1P fi lter (balenie 2 ks)         (456-18-25P2)

A2BEK1P fi lter (balenie 2 ks)     (453-09-25P2)

K1P fi lter (balenie 2 ks)             (456-18-25P2)

Predfi lter (balenie 24 ks)           (461-00-02P24)

Batérie (NiMH)

Batéria - 8 hodinová                                                           (007-00-64P)

Batéria - 4 hodinová                                                           (007-00-63P)

Batéria - 4 hodinová do IS prostredí 

(súčasť IS súpravy s puzdrom).                                           (085-12-00P)

Nabíjačky

Inteligentná nabíjačka                                                      003-00-58PEU

Jupiter 10-batériová inteligentná nabíjačka                       003-00-59P
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3M™ Versafl o™ regulátor V-500E
Tento regulátor poskytuje individuálne nastavenie a neustálu kontrolu prívodu 

vzduchu a je možné ho kombinovať so všetkými typmi 3M™ Versafl o™ 

hlavových dielov. Regulátor V-500E vyžaduje pracovný tlak 3,5-8 barov a je 

extrémne tichý vďaka zabudovanému tlmiču (<65 dBA). Integrovaná varovná 

píšťalka upozorňuje používateľa na nízky prietok vzduchu do hlavového dielu. 

Filtračnú jednotku 3M™ AirCare™ je možné priamo pripojiť na vyčistenie 

vzduchu ešte predtým, ako prechádza cez regulátor. 

Rôzne komponenty 3M™ Versafl o™ regulátorov série V je možné pripojiť 

pomocou rýchlospojok (Rectus 25, CEJN‚ 342‘ alebo Broomwade).                          

K regulátoru V-500E je možné pripojiť tiež striekaciu pištoľ alebo iné 

vzduchové zariadenia bez zmeny prietoku vzduchu do hlavového dielu. 

Aplikácie
 + Chemický a farmaceutický priemysel 

 + Lakovne

 + Konečná úprava kovov

Vlastnosti a výhody
 + Zabudovaná varovná píšťalka
upozorňujúca na znížený prívod vzduchu

 + QRS dýchacia hadica

 + Zabudovaný tlmič 

 + Uzamykateľný ovládač na regulovanie
prívodu vzduchu  

 + Vymeniteľný, zabudovaný fi lter
s aktívnym uhlím 

 + Otočné upevnenie na opasku

 + Prídavné napojenie pre vzduchové nástroje 
(napr. striekaciu pištoľ)

 + Napojenie na prívod vzduchu 

 + Jednoduché čistenie

 + Prietok vzduchu                                               
170-305 l/min

3M™ Versafl o™ regulátor V-500E
Schválený podľa: EN14594 

Trieda ochrany*

Hmotnosť: 550 g 

* Pre informáciu o triede ochrany si, prosím, pozrite údaje na hlavových 

dieloch používaných s reguátormi. 
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3M Versafl o regulátory V-100E a  V-200E umožňujú používateľom buď 

chladiť (V-100E) alebo zohrievať (V-200E) vzduch až o 28°C, vďaka čomu 

sú ideálnym riešením pre pracovníkov vystavených nepríjemne vysokým 

alebo veľmi nízkym teplotám.

Aplikácie
 + Ťažký priemysel

 + Zlievárne (intenzívne sálavé teplo)

 + Stavebníctvo (v chladnom vonkajšom prostredí)

 + Výroba

3M™ Versafl o™ regulátor na ochladzovanie vzduchu 
V-100E a regulátor na zohrievanie vzduchu V-200E 

Vlastnosti a výhody
 + Chladiaci/zohrievací efekt

 + Napojenie na dýchaciu hadicu

 + Zabudovaná varovná píšťalka upozorňujúca na 
znížený prívod vzduchu

 + Napojenie na stlačený vzduch 

 + Napojenie na opasok s izolačnou                        
výplňou 

 + Pracovný tlak 6-10 barov 

 + Prietok vzduchu 150-600 l/min 

 + Nastaviteľná kontrola teploty

3M™ Versafl o™ regulátor                                                   
na ochadzovanie vzduchu V-100E
EN14594 

Trieda ochrany* 

Hmotnosť: 605 g vrátane opasku a podložky 

3M™ Versafl o™ regulátor                                                     
na zohrievanie vzduchu V-200E

* Pre informáciu o triede ochrany si, prosím, pozrite údaje na hlavových 

dieloch používaných s reguátormi.

EN14594

Trieda ochrany* 

Hmotnosť: 499 g 

vrátane opasku

a podložky 
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3MTM Versafl oTM hlavové diely série S boli vytvorené na základe 

počítačového modelu podľa celosvetovej vzorky veľkostí a tvaru hlavy, 

preto pohodlne sedia väčšiemu počtu používateľov. 

Integrované hlavové diely sú vhodné pre aplikácie, ktoré vyžadujú častú 

výmenu celého hlavového dielu, ako napríklad vo farmaceutickom 

priemysle, alebo v situáciách, kde sa v menšej miere špiní vonkajšia 

textília.

Celodenné pohodlie
 + Úzky dizajn, ktorý tesne kopíruje hlavu
používateľa pre vylepšený vzhľad

 + Nízka hmotnosť, bez nutnosti utesnenia

 + Vynikajúci prietok vzduchu pre vylepšený komfort, 
menší hluk a redukciu zahmlievania

Integrovaný hlavový diel
 + Určený na okamžité použitie

 + Dostupný v dvoch nastaviteľných veľkostiach: 
S/M (50-58 cm) a M/L (54-64 cm).

Vylepšené zorné pole
 + Vynikajúce zorné pole, najmä vertikálne, menej 
zakrivení pre redukciu refl exie a oslnenia

Dodatočná ochrana
 + Pohodlne sa nosí pri použití dioptrických okuliarov,  
ochranných okuliarov a nie veľkej brade a fúzoch

 + Spĺňa najvyššie požiadavky na ochranu dýchacích 
ciest (TH3) pri tomto type produktu pri použití               
s 3M™ fi ltračno-ventilačnou jednotkou 

 + Ochrana zraku a tváre podľa EN166 –                                                                                        
ochrana voči rozstreku kvapalín                                                                                                                        
a časticiam s nízkou energiou nárazu

 + Ochrana hlavy, vlasov, krku a ramien

3M™ Versafl o™ integrované hlavové diely a kukly série S

3M™ Versafl o™ S-133 
hlavový diel na všeobecné 

použitie, nákladovo-

efektívna textília. 

Materiál textílie: Tkaný

polypropylén laminovaný

na polypropylénovú fóliu. 

Materiál priezoru: PETG

3M™ Versafl o™ S-333G 
hlavový diel, mäkká, tichá,

textília odolnejšia proti páraniu. 

Materiál textílie: Polyuretán 

potiahnutý úpletom nylonu. 

Materiál priezoru:

Polykarbonát so zvýšenou 

odolnosťou voči chemikáliám

a poškriabaniu.

3M™ Versafl o™ S-433 kukla 

s pokrytím krku a ramien.

Materiál textílie: Tkaný 

polypropylén laminovaný

na polypropylénovú fóliu.

Materiál priezoru: PETG

3M™ Versafl o™ S-533 kukla

s pokrytím krku a ramien, 

mäkká padavá textília

odolnejšia proti páraniu. 

Materiál textílie: Polyuretán

potiahnutý úpletom nylonu.

Materiál priezoru: Polykarbonát 

so zvýšenou odolnosťou voči 

chemikáliám a poškriabaniu.

3M™ Filtračno-ventilačná jednotka Štandardné hlavové diely a kukly série S*  NPF**

3M™ Versafl o™ TR-300 EN12941 TH3, EN166 2:F:3 500

3M™ Jupiter™ EN12941 TH3, EN166 2:F:3 500

3M™ Versafl o™ V-500E/V-200E/V-100E EN14594 3A, EN166 2:F:3 200

* Hlavové diely a kukly série S spĺňajú požiadavky nižšej sily (A) normy EN14594. Sú schválené na použitie s hadicami na stlačený vzduch, 

ktoré spĺňajú požiadavky nižšej aj vyššej sily (A a B).

** Nominálny ochranný faktor (NPF) - číslo odvodené z maximálneho povoleného celkového prieniku dovnútra (%) z relevantných 

európskych noriem pre danú triedu výrobkov na ochranu dýchania.
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3MTM Versafl oTM hlavové diely série S boli vytvorené na základe 

počítačového modelu podľa celosvetovej vzorky veľkostí a tvaru hlavy, 

preto pohodlne sedia väčšiemu množstvu používateľov. Hlavové diely s 

inovatívnym hlavovým upínacím systémom na viacnásobné použitie je 

nákladovo-efektívne riešenie pre špinavé prostredia s častou potrebou 

výmeny textílie, pričom hlavový upínací systém sa použije opätovne.

Celodenné pohodlie
 + Úzky dizajn, ktorý tesne kopíruje hlavu
používateľa pre vylepšený vzhľad

 + Nízka hmotnosť, bez nutnosti utesnenia

 + Vynikajúci prietok vzduchu pre vylepšený komfort, 
menší hluk a redukciu zahmlievania

Viacnásobné použitie
 + Nákladovo-efektívne riešenie pre prostredia
s častou potrebou výmeny textílie

 + Kontrola miesta prúdenia vzduchu používateľom, 
vlastné nastavenia pre lepšie nasadenie
a vylepšený komfort

 + Jedna veľkosť: 50-64 cm

Vylepšené zorné pole
 + Vynikajúce zorné pole, najmä vertikálne, menej 
zakrivení pre redukciu refl exie a oslnenia

Dodatočná ochrana
 + Pohodlne sa nosí pri použití dioptrických okuliarov,  
ochranných okuliarov a nie veľkej brade a fúzoch

 + Spĺňa najvyššie požiadavky na ochranu dýchacích 
ciest (TH3) pri tomto type produktu pri použití               
s 3M™ fi ltračno-ventilačnou jednotkou 

 + Ochrana zraku a tváre podľa EN166 –                                                                                        
ochrana voči rozstreku kvapalín                                                                                                                        
a časticiam s nízkou energiou nárazu

3M™ Versafl o™ S-855E kukla 

s utesnenými švami pre

ochranu proti rozstreku 

kvapalín. 

Materiál textílie:

Zytron® 200.

Materiál priezoru:

Polykarbonát s ochrannou 

vrstvou

Zytron® je obchodná značka 
spoločnosti Kappler.

3M™ Versafl o™ hlavové diely série S
s hlavovým upínacím systémom

Externý ventil 
umožňuje používateľovi 
kontrolovať miesto 
prúdenia vzduchu.

Otvorený 
ventil

Zatvorený 
ventil

HLAVOVÝ UPÍNACÍ SYSTÉM S NASTAVITEĽNÝM TOKOM VZDUCHU

3M™ Filtračno-ventilačná jednotka Štandardné hlavové diely a kukly série S*  NPF**

3M™ Versafl o™ TR-300 EN12941 TH3, EN166 2:F:3 500

3M™ Jupiter™ EN12941 TH3, EN166 2:F:3 500

3M™ Versafl o™ V-500E/V-200E/V-100E EN14594 3A, EN166 2:F:3 200

* Hlavové diely a kukly série S spĺňajú požiadavky nižšej sily (A) normy EN14594. Sú schválené na použitie s hadicami na stlačený vzduch, 

ktoré spĺňajú požiadavky nižšej aj vyššej sily (A a B).

** Nominálny ochranný faktor (NPF) - číslo odvodené z maximálneho povoleného celkového prieniku dovnútra (%) z relevantných 

európskych noriem pre danú triedu výrobkov na ochranu dýchania.

3M™ Versafl o™ S-655 kukla na všeobecné použitie,

s úpletovým vnútorným golierom, ktorý je kratší

a tenší ako pri starších modeloch. 

Materiál textílie: Tkaný polypropylén laminovaný

na polypropylénovú fóliu. 

Materiál priezoru: PETG

Versafl o™ S-657 kukla 

s  dvojitým ochranným 

plášťom pre zvýšenú 

ochranu dýchania.

Materiál textílie: Tkaný

polypropylén laminovaný

na polypropylénovú fóliu.

Materiál priezoru: PETG

3M™ Versafl o™ S-757 
kukla pre lakýrnikov špeciálne 

určená na zachytenie 

striekanej farby.

Materiál textílie: Tkaný

polypropylén laminovaný

na polypropylénovú fóliu.

Materiál priezoru: PETG
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3M™ Peltor™ chrániče 
sluchu pripevniteľné
na prilbu

Kód produktu:

H31P3AF 300

Voliteľné príslušenstvo

3M™ jednorazová
fólia na priezor

Kód produktu:

M-928

3M™ Versafl o™ štíty série M-100 a prilby série M-300 
3M™ Versafl o™ štíty série M-100 a prilby série M-300 majú nízku 

hmotnosť, kompaktný, vyvážený dizajn a poskytujú integrovanú ochranu 

zo širokého sortimentu ochrany dýchania, ochrany hlavy, ochrany zraku 

a sluchu. Prilby série M-300 spĺňajú najvyššie požiadavky na ochranu 

dýchania (TH3) pre tento typ produktu, ak sa používajú so stanovenými

3M fi ltračno-ventilačnými jednotkami.

Aplikácie pre M-100
 + Spracovanie dreva

 + Maľovanie

 + Úprava povrchov

 + Poľnohospodárstvo

 + Brúsenie

 + Leštenie

Všestranná ochrana
 + Integrovaná ochrana voči viacerým 
nebezpečenstvám (napr. ochrana
dýchania, ochrana voči nárazu
a voči rozstreku)

 + Spĺňa požiadavky na ochranu
hlavy podľa EN397 (len M-300)

Moderný, vyvážený dizajn
 + Nízka hmotnosť, výborné vyváženie

 + Plne nastaviteľný hlavový košík

 + Defl ektor umožňuje používateľovi
nasmerovať prúd vzduchu vnútri
hlavového dielu pre zvýšené pohodlie

Dizajn priezoru
 + Priezor v novom dizajne kombinuje
vynikajúce zorné pole a výbornú
optickú čírosť

 + 0chranná vrstva priezoru zabezpečuje doplnkovú 
ochranu voči chemikáliám a poškriabaniu

Jednoduchá údržba
 + Náhradné diely a príslušenstvo sa vymieňajú
rýchlo a jednoducho

Prehľad príslušenstva

M-928 Ochranná fólia na priezor (balenie10 ks)

M-935 Štandardné tvárové tesnenie biele (balenie 5 ks)

M-936 Pohodlné tvárové tesnenie (balenie 5 ks)

M-937 Ohňovzdorné tvárové tesnenie (balenie 5 ks)

M-958 Podbradový remienok

3M™ Peltor™ chrániče sluchu na prilbu H31P3AF 300

M-972 Ohňovzdorný kryt hlavového dielu

M-976  Pokrývka hlavy, krku a ramien

Aplikácie pre M-300
 + Taviarne a zlievarne

 + Brúsenie

 + Spracovanie chemikálií

 + Poľnohospodárstvo

 + Stavebníctvo a renovácie

 + Demoličné práce

3M™ Filtračno-ventilačná jednotka
3M™ Versafl o™ M-100 a M-300

Normy NPF***

3M™ Versafl o™ TR-300 EN12941 TH2, EN166 1:B:3:9, EN397** 50

3M™ Jupiter™ EN12941 TH2, EN166 1:B:3:9, EN397** 50

3M™ Versafl o™  V-500E/V-200E/V-100E EN14594 2B*, EN166 1:B:3:9, EN397** 50

* Štíty a prilby série M spĺňajú požiadavky vyššej sily (B) normy EN14594. Sú schválené na použitie s hadicami na stlačený vzduch, ktoré spĺňajú 

požiadavky nižšej aj vyššej sily (A a B).

** Prilby Versaflo M-300

*** Nominálny ochranný faktor (NPF) - číslo odvodené z maximálneho povoleného celkového prieniku dovnútra (%) z relevantných európskych 

noriem pre danú triedu výrobkov na ochranu dýchania.

3M™ Versafl o™ hlavové 
diely série M-100                
na ochranu dýchania,

zraku a tváre:

3M™ Versafl o™ prilby
série M-300
na ochranu dýchania,

zraku, tváre a hlavy:

M-106 má pohodlné tvárové tesnenie proti prachu, 

sprejovaniu a spracovaniu chemikálií.

Materiál textílie: Polyuretán potiahnutý polyamidom.

M-107 má ohňovzdorné tvárové tesnenie pre aplikácie

s horúcimi časticami.

Materiál textílie: Ohňovzdorný polyester.

M-306 má pohodlné tvárové tesnenie pre aplikácie

v stavebníctve, chemickom a ťažkom priemysle. 

Materiál textílie: Polyuretán potiahnutý polyamidom. 

M-307 má ohňovzdorné tvárové tesnenie pre aplikácie

s horúcimi časticami. 

Materiál textílie: Ohňovzdorný polyester.
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Všestranná ochrana
 + Integrovaná ochrana voči viacerým 
nebezpečenstvám (napr. ochrana dýchania, 
ochrana voči nárazu a voči rozstreku)

 + Spĺňa požiadavky na ochranu hlavy podľa EN397

Moderný, vyvážený dizajn
 + Nízka hmotnosť, výborné vyváženie

 + Plne nastaviteľný hlavový košík

 + Defl ektor umožňuje používateľovi nasmerovať 
prúd vzduchu vnútri hlavového dielu pre zvýšené 
pohodlie

Dizajn priezoru
 + Priezor v novom dizajne kombinuje vynikajúce 
zorné pole a výbornú optickú čírosť

 + 0chranná vrstva priezoru zabezpečuje doplnkovú 
ochranu voči chemikáliám a poškriabaniu

Jednoduchá údržba
 + Náhradné diely a príslušenstvo sa vymieňajú 
rýchlo a jednoducho 

3M™ Versafl o™ štíty a prilby série M majú nízku hmotnosť, kompaktný, 

vyvážený dizajn a poskytujú integrovanú ochranu zo širokého sortimentu 

ochrany dýchania, ochrany hlavy, ochrany zraku a sluchu, s doplnkovou 

ochranou krku a ramien. Prilby série M-400 spĺňajú najvyššie požiadavky 

na ochranu dýchania (TH3) pre tento typ produktu, ak sa používajú so 

stanovenými 3M fi ltračno-ventilačnými jednotkami.

Aplikácie
 + Taviarne a zlievarne

 + Brúsenie

 + Stavebníctvo a renovácia

 + Demoličné práce

Príslušenstvo

M-928 Ochranná fólia na priezor (balenie10 ks)

M-958 Podbradový remienok

M-447 Trvácny plášť

M-448 Ohňovzdorný plášť

M-972 Ohňovzdorný kryt hlavového dielu

3M™ Versafl o™ prilby série M s plášťom

3M™ Versafl o™ prilby série M-400
na ochranu dýchania, zraku, tváre a hlavy

a dodatočnú ochranu krku a ramien:

M-406 má odolný plášť pre stavebníctvo a ťažký 

priemysel. Materiál textílie: Cordura® nylon 

M-407 má ohňovzdorný plášť pre práce s horúcimi 

časticami. Materiál textílie: ohňovzdorný Nomex®

Nomex® je obchodná značka spoločnosti Dupont. 
Cordura® je obchodná značka spoločnosti Invista.

* Štíty a prilby série M spĺňajú požiadavky vyššej sily (B) normy EN14594. Sú schválené na použitie s hadicami na stlačený vzduch, ktoré 

spĺňajú požiadavky nižšej aj vyššej sily (A a B).

** Nominálny ochranný faktor (NPF) - číslo odvodené z maximálneho povoleného celkového prieniku dovnútra (%) z relevantných európskych 

noriem pre danú triedu výrobkov na ochranu dýchania.
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Normy NPF**

3M™ Versafl o™ TR-300 EN12941 TH2, EN166 1:B:3:9, EN397 500

3M™ Jupiter™ EN12941 TH2, EN166 1:B:3:9, EN397 50

3M™ Versafl o™  V-500E/V-200E/V-100E EN14594 3B*, EN166 1:B:3:9, EN397 200



3M™ zváracie štíty série HT-600
Zváracie štíty 3M série HT-600 poskytujú nielen ochranu dýchania, ale 

tiež ochranu tváre, zraku a ochranu voči nárazu pri spracovaní kovov. 

Rôzne typy štítov s vyklápacími priezormi a fi ltračnými mechanizmami 

umožňujú kontrolu vašej práce zároveň s veľkou plochou ochrany 

voči radiácii a iskrám. Sortiment zahŕňa rôzne odtiene fi ltrov vrátane 

samozatemňovacieho a fi xného fi ltra.

Vďaka pohodlnému hlavovému košíku a pletenému tvárovému tesneniu, 

môže zvárač nosiť zváračí štít aj počas dlhej pracovnej zmeny. Prietok 

vzduchu v priezore redukuje nahromadenie vlhkosti a zaisťujte vyššie 

pohodlie pre zlepšenie produktivity.

Vlastnosti a výhody

3M™ zvárací štít HT-639*
 + Výborne vyvážený štít 

 + Rozsiahle pokrytie 

 + Ochrana dýchania, zraku, tváre                          
a ochrana voči nárazu

 + Tradičný alebo samozatemňovací fi lter

 + Dodávaný s držiakom fi ltra veľkosti                            
90 x110 mm pre fi xný alebo                                                                  
samozatemňovací fi lter

 + Hmotnosť: 696g

3M™ zvárací štít HT-622*

Výnimočne ľahký štít pre zváračov, ktorí chcú 

maximalizovať výhody Euromaski™ systému. 

Dostupný so širokým sortimentom zváracích fi ltrov. 

Hmotnosť štítu: 595g

 + Dodávaný s UV fi ltrom odtieňa 1.7, dostupné

sú tiež odtiene 3 a 5

 + Dodávaný so zváracím fi ltrom odtieňa 8,

dostupné sú tiež odtiene 5 a 10

 + Komplexná ponuka odtieňov od 6.7 do 15

Euromaski™ je obchodná značka spoločnosti 
Euromaski Oy, Fínsko.

3M™ zvárací štít HT-629*

Zvárací štít s výnimočným zorným poľom.

Držiak zváracieho štítu (90 x 110 mm) pre fi xné 

zatemnenie alebo samozatemňovací fi lter.

Hmotnosť štítu: 794g.

 + Dodávaný bez zváracieho fi ltra,

ale s krycím priezorom

 + Dostupné sú tradičné

alebo samozatemňovacie fi ltre

 + Pohodlné elastické
pletené tvárové tesnenie 
pre jednoduché nasadenie

 + Nový pohodlný
hlavový košík pre
jednoduché nastavenie

 + Hlavový košík
a vzduchový kanál sú 
súčasťou jednej pevnej 
zostavy

 + Výborné pokrytie

 + Výklopný zvárací priezor
pre jasný výhľad pri
zachovaní ochrany
dýchania

 + Nový systém ochrany 
dýchania pre zdokonalený 
prietok vzduchu

3M Filtračno-ventilačná jednotka 3M™ štíty série HT-600   NPF**

3M™ Versafl o™ TR-300 EN12941 TH2, EN175 50

3M™ Jupiter™ EN12941 TH2, EN175 50

3M™ Versafl o™ V-500E/V-200E/V-100E EN14594 2B*, EN175 50

* Hlavové diely série HT-600 spĺňajú požiadavky vyššej sily (B) normy EN14594. Sú schválené na použitie

s hadicami na stlačený vzduch, ktoré spĺňajú požiadavky nižšej aj vyššej sily (A a B).

**  Nominálny ochranný faktor (NPF) - číslo odvodené z maximálneho povoleného celkového prieniku dovnútra (%)

z relevantných európskych noriem pre danú triedu výrobkov na ochranu dýchania.
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* Hlavové diely série 700 spĺňajú požiadavky nižšej sily (A) normy EN14594. Sú schválené na použitie s hadicami na stlačený vzduch, ktoré spĺňajú 

požiadavky nižšej aj vyššej sily (A a B).

** Nominálny ochranný faktor (NPF) - číslo odvodené z maximálneho povoleného celkového prieniku dovnútra (%) z relevantných európskych 

noriem pre danú triedu výrobkov na ochranu dýchania.

3M™ fi ltračno-
ventilačná jednotka 3M™ HT-707 bezp. prilba 3M™ HT-748/749 prilby    NPF**

3M™ Versafl o™ TR-300 EN12941 TH2, EN166 2:B:3:9, EN397
EN12941 TH2, EN166 2:B:3:9, BS1542 

Trieda 4, EN397
50

3M™ Jupiter™ EN12941 TH2, EN166 2:B:3:9, EN397
EN12941 TH2, EN166 2:B:3:9, BS1542 

Trieda 4, EN397
50

3M™ Versafl o™ série V EN14594 2A*, EN166 2:B:3:9, EN397
EN14594 2A*, EN166 2:B:3:9, BS1542,

Trieda 4, EN397
50

3M™ bezpečnostné prilby série HT-700
Prilby 3M™ série 700 poskytujú nielen ochranu dýchania, ale zabezpečujú

aj ochranu zraku a tváre podľa schválenej normy EN166 a ochranu hlavy

podľa normy EN397. Na prácu vo výnimočne horúcom prostredí prilba

3M™ HT-707 obsahuje hlavový diel odolný voči teplu a je taktiež dostupná

aj s návlekom odolným voči teplu. 3M™ systémy HT-748 a HT-749 

poskytujú dodatočnú ochranu voči prudkému svetlu, preto sú vhodné

na zváranie.

Systémy HT-748 a HT-749 môžu byť vybavené buď fi xným alebo 

samozatemňovacím fi ltrom.

Aplikácie 

na všetkých miestach, kde sa vyžaduje ochrana zraku, tváre, hlavy
a sluchu, napr.:

 + Tavenie rúd

 + Stavebníctvo

 + Zlievarne (brúsenie, lakovanie)

 + Zváranie

Vlastnosti a výhody
 + Polykarbonátový priezor 
poskytuje ochranu zraku a tváre podľa EN166

 + Prilba poskytuje ochranu hlavy podľa EN397

 + Rýchlospojka (QRS)

 + Hlavové a tvárové tesnenie

 + Pretlak napomáha zabráneniu prieniku                    
kontaminantov do hlavového dielu

 + Ľahká, dobre vyvážená

Ostatné prilby 3M™ série 700

3M™ HT-707*
Bezpečnostná prilba, 

biela, žiaruvzdorná 

Hmotnosť: 715 g 

3M™ HT-748 / 

HT-749*

Zvárací štít

s bezpečnostnou

prilbou, čierny.

Hmotnosť: 900 g

3M™ HT-707*
S dodatočnou 

žiaruvzdornou 

súpravou

Hmotnosť: 850 g 

3M™ HT-701*
Bezpečnostná prilba, biela 

Hmotnosť: 715 g 
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 + Dýchacie hadice s rýchlospojkou QRS                             
umožňujú rýchle a ľahké pripojenie

 + Všetky dýchacie hadice série BT spĺňajú 
požiadavky na vyšší výkon pri použití
s 3M hlavovými dielmi

 + Špeciálny ohňovzdorný kryt predlžuje životnosť 
dýchacej hadice a chráni ju pred odletujúcimi 
iskrami

 + Jednorazový kryt na dýchaciu hadicu  
pre ochranu, čistenie a dekontamináciu

Príslušenstvo

BT-922: Kryt na dýchaciu hadicu

BT-926: Ohňovzdorný kryt na dýchaciu hadicu

3M™ Versafl o™ dýchacie hadice série BT
Dýchacia hadica série BT pripojená na fi ltračno-ventilačnú jednotku s 

hlavovým dielom, je potrebná pre zabezpečenie prívodu čistého vzduchu 

do hlavového dielu spoľahlivo a bez obmedzení. Dýchacie hadice série BT 

sú kompatibilné so všetkými 3M™ Versafl o™ hlavovými dielmi a fi ltračno-

ventilačnými jednotkami. Môžete si vybrať buď ľahkú, polyuretanovú hadicu 

alebo robustnú gumovú hadicu. Špeciálny ohňovzdorný kryt predlžuje 

životnosť dýchacej hadice a chráni ju pred odletujúcimi iskrami.

3M™ Versafl o™ BT-40 
Hadica pre použitie v ťažkom priemysle. 

Materiál: Neoprén.

Dĺžka: 840 mm.

3M™ Versafl o™ BT-30 
Samonastaviteľná dýchacia hadica

pre prispôsobenie sa všetkým

používateľom a redukciu rizika zachytenia

a zaháknutia sa.

Materiál: Polyuretán.

Dĺžka: 525 - 850 mm.

3M™ Versafl o™ BT-20 S&L 
Dýchacia hadica s nízkou hmotnosťou

vo dvoch dĺžkach, ktorá sa jednoducho čistí.

Materiál: Polyuretán.

Dĺžka: 735 mm (S), 965 mm (L).
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3M™ AirCare™ fi ltračná jednotka
3MTM AirCareTM ACUO1/ACUO2 fi ltračnú jednotku je možné kombinovať

so všetkými systémami s externým zdrojom vzduchu.

3M™ AirCare™ fi ltračná jednotka ACUO2,
samostatne stojaca (Číslo produktu: 3000622P)
vstup: 1/2'' alebo 3/8'' závit samica BSP

výstup: 3/8'' BSP

3M™ AirCare™ fi ltračná jednotka ACUO1

S možnosťou
montáže na stenu
vstup: 1/2'' alebo
3/8'' závit samica BSP
výstup: 3/8'' BSP 

Montáž na stenu
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Charakteristiky a výhody
 + Môže byť používaná až troma                                
užívateľmi naraz (alebo dvoma                                                                
užívateľmi a jedným nástrojom                                 
na stlačený vzduch)

 + Diferenciálny indikátor tlaku 

 + Regulátor tlaku (uzamykateľný)

 + Ukazovateľ tlaku 

 + Predfi lter

 + Poloautomatické odkaľovače 

 + Združený fi lter 

 + Obsahuje 3/8'' až 1/2'' BSP                                 
adaptér 

 + Obsahuje dva adaptéry,                                                   
3/8'' BSP až 3/8'' závit                                                     
samec BSP

 + Absorpčný fi lter                                                            
s aktívnym uhlím

 + Trojstupňový fi ltračný systém odstraňuje vodu, 
olejové aerosóly, častice a zápach zo zdroja so 
stlačeným vzduchom a dodáva najkvalitnejší 
vzduch do systému s externým zdrojom
vzduchu a nástrojov so stlačeným vzduchom.

 + Filtračná jednotka je dostupná buď ako 
prenosná samostatne stojaca jednotka alebo 
ako jednotka s možnosťou upevnenia na stenu. 

 + Výstupný tlak je možné prispôsobiť pomocou 
zabudovaného regulátora tlaku. 
3M™ AirCare™ fi ltračnú jednotku je možné 
použiť so vstupným tlakom až 10 barov.



3M™ Airstream™ prilba s núteným obehom vzduchu
3MTM AirstreamTM je prilba s namontovaným systémom s núteným obehom 

na čistenie vzduchu, kde je motor s ventilátorm a fi ltrom zabudovaný 

priamo do prilby. Prilba je poháňaná batériou s nízkou hmotnosťou 

upevnenou na opasku. 3MTM AirstreamTM prilby so systémom s núteným 

obehom vzduchu sú v priemysle populárne už mnoho rokov. Poskytujú 

ochranu triedy THP2 a nominálny ochranný faktor 50-násobok hodnoty 

NPEL voči časticiam a kvapalným aerosólom.

Vhodné na použitie
 + Pri prácach s kovmi

 + V zlievarňach 

 + Pri zváraní

 + Na stavbách 

3M™ Airstream™ prilba so systémom
s núteným obehom na čistenie vzduchu AH4
ochrana voči pevným a kvapalným časticiam

Charakteristiky a výhody
 + Polykarbonátový priezor 
(možnosť zakúpenia aj v iných materiálových 
prevedeniach) zabezpečuje ochranu zraku
a tváre podľa normy EN166

 + Veľmi odolná konštrukcia 
prilby s nízkou hmotnosťou

 + Zabudovaný turbo motor, 
fi lter a predfi lter

 + Možnosť dodatočne 
vybaviť chráničmi sluchu

 + Hlavové a tvárové tesnenie

 + Vysoko vyvážený systém 
zaručuje pohodlie užívateľa 

 + 5 alebo 8-hodinová NiMH batéria 
s nízkou hmotnosťou pripevnená                                 
na opasku

 + Elektrická nabíjačka batérie

 + Kombinácia ochrany hlavy, dýchania, 
zraku a tváre, možnosť dodatočnej 
ochrany sluchu a ochrany voči oslneniu

Iné 3M™ Airstream™ prilby so systémom
s núteným obehom na čistenie vzduchu

Upozornenie: Systémy na ochranu dýchania s otvoreným hlavovým dielom

zabezpečujú ochranu dýchania iba v prípade, ak je spustený turbo motor.

Ak motor prestane fungovať, okamžite opustite znečistené prostredie. 

3M™ AH7
ochrana voči pevným

a kvapalným časticiam

spolu s návlekom

odolným voči teplu 

Príslušenstvo Číslo produktu

Predfi lter (balenie 10 ks) 060-22-00-P10

Vysoko-výkonný hlavný fi lter (AH4) (balenie 10 ks) 060-23-04P10

Uhlíkový hlavný fi lter (AH7) (balenie 10 ks) 060-23-11P5

Štandardný polykarbonátový priezor (balenie 5 ks) 060-75-00P5

Priezor tmavý proti oslneniu (1.7/1.8) (balenie 5 ks) 060-75-02P5

Priezor odolný voči poškrabaniu (balenie 5 ks) 060-75-01P5

Kryt na prilbu proti sálavému teplu 060-50-01P

Kryt na krk proti sálavému teplu 060-50-02P

Kryt na priezor, tmavý, odolný voči sálavému teplu VIS-19

Jednorazová fólia na priezor (balenie 10 ks ) 087-09-04P10

Súprava jednorazových fólií na priezor 060-75-13P

Držiak na kryt priezoru 061-55-10P
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Príslušenstvo

P3 fi lter (balenie 3 ks)                                                                             450-00-02P3

Predfi lter, výstelky a držiak (balenie 10 ks)                                               461-00-20P10

Dekontaminačná súprava a kryt kanistra                                                 024-04-02P

3M™ Powerfl ow Plus™ s núteným obehom vzduchu
3MTM Powerfl ow PlusTM systém s núteným obehom na čistenie vzduchu sa 

skladá z 3MTM Crusader celotvárovej masky a turbo jednotky s fi ltrom P3 

upevnenej na maske. 3MTM Powerfl ow PlusTM systém s núteným obehom 

vzduchu poskytuje účinnú ochranu voči potenciálnym zdravotným rizikám 

vznikajúcim pri odstraňovaní výrobkov obsahujúcich azbest. Kombinácia 

celotvárovej masky, turbo jednotky a časticového fi ltra spĺňa požiadavky 

ochrannej triedy TM 3 PSL (v súlade s EN 147) a môže byť použitá ako 

ochrana až voči 2000-násobku príslušnej hodnoty NPEL.

Vhodné na použitie
 + Pri odstraňovaní azbestu

3M™ Powerfl ow™ turbo jednotka
so silikónovou celotvárovou maskou
schválené podľa normy      EN 147 (rev.)

ochranná trieda      TM3

pridelený ochranný faktor    2000 x NPEL

      (turbo jednotka zapnutá)

      1000 x NPEL

      (turbo jednotka vypnutá)

Charakteristiky a výhody
 + Celotvárová maska s nízkou                                         
hmotnosťou a širokým zorným                                                              
poľom (panoramatické videnie)

 + Maska vyrobená z EPDM gumy

 + Obsahuje jeden P3 fi lter voči 
pevným a kvapalným aerosólom

 + Kompaktná turbo jednotka 
s kĺbovým DIN závitom

 + 8-hodinová batéria 
pripevnená na opasku 

 + Elektrická nabíjačka batérie

 + Pravidelný tvar umožňuje
jednoduchú dekontamináciu

Príslušenstvo

P3 fi lter

8-hodinová batéria

Elektrická nabíjačka batérie
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3MTM S-200TM systém s externým zdrojom vzduchu je najpohodlnejší

a najvšestrannejší systém s externým zdrojom vzduchu vhodný pre všetky 

typy polomasiek a celotvárových masiek série 3MTM 6000 a 3MTM 7000. 

Systém 3M™ S200 môže byť použitý ako štandardný prístroj s dodávkou 

externého vzduchu alebo v dvojitom móde s podporou fi ltra v prípade,

že je odpojená dodávka vzduchu.

Vhodné na použitie
 + Pri maľovaní / striekaní farieb

3M™ S-200™ systém s externým zdrojom vzduchu

Charakteristiky a výhody
 + Dýchacia hadica pripojená                                                   
k regulátoru vzduchu

 + Polomaska série 7500

 + Bajonetový konektor 
pre dýchaciu hadicu

 + S-200 regulátor vzduchu 

 + Ventil na uvoľnenie tlaku

 + Bezpečnosť: 
vysoká ochrana dýchania

 + Pohodlie: 
vzduch je vháňaný zboku

 + Nízka hmotnosť: 
vynikajúco vyvážený systém 

 + Nenáročná údržba

Časticový fi lter
série 2000

Časticové fi ltre série 
5000 s adaptérom
na pripojenie k fi ltrom 
proti plynom/výparom

Filtre série 6000
proti plynom/výparom
a kombinované fi ltre

Upozornenie: Systémy na ochranu dýchania s otvoreným hlavovým dielom

zabezpečujú ochranu dýchania iba v prípade, ak je spustený prívod vzduchu.

Ak sa prívod vzduchu zastaví, okamžite opustite znečistené prostredie

3M™ S-200™ systém s externým zdrojom vzduchu
schválené podľa normy:              EN139

nominálny ochranný faktor:         celotvárová maska:

              50 x NPEL

              polomaska:

              200 x NPEL

pracovný tlak: 3-8 barov

prietok vzduchu: 140-330 l/min.

Príslušenstvo

3MTM S-200TM systém s externým zdrojom vzduchu

je dodatočne možné kombinovať so všetkými fi ltrami

série 2000, 5000 a 6000 od 3M.
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Konektor 

Pre hadice na prívod

vzduchu, 3/8'' BSP

Číslo produktu: 

5301285P

Spojovacia súprava

Rectus 25,

3/8'' BSP

Číslo produktu: 

5301282P3

Set spojok

Pre striekaciu pištoľ

Číslo produktu: 

0230545P3

Spojovacia zástrčka,

Rectus 25

Pre všetky regulátory

1/4'' BSP

Číslo produktu: 

5301252P3

10 m hadica

do štandardnej prevádzky

Číslo produktu: 

3080030P

10 m hadica

do štandardnej prevádzky

antistatická,

do vysokých teplôt

Číslo produktu: 

3080072P

30 m hadica

do štandardnej prevádzky

Číslo produktu: 

3080031P 

3-cestná súprava

3/8'' BSP, vrátane

3/8'' BSP adaptérov

Číslo produktu: 

3120300P3

2-cestná súprava

3/8'' samica BSP, 

vrátane 3/8'' BSP 

adaptérov

Číslo produktu: 

3120301P3

Adaptér

3/8" BSP

3M™ Hadice na prívod stlačeného vzduchu a spojky 
Na spojenie 3MTM Regulátora vzduchu so zdrojom stlačeného vzduchu je 

možné použiť niekoľko typov hadíc na stlačený vzduch. Hadice sú dostupné 

v rôznych dĺžkach a zaručujú vysoko kvalitné pripojenie ku všetkým 

komponentom. Hadice obsahujú 3/8'' spojky BSP na každom konci pre 

ľahkosť výberu spojovacích systémov.

Hadice na prívod vzduchu a spojenia

Charakteristiky a výhody
 + 3/8" BSP spojky

 + Prispôsobivosť hadice

 + 3/8" BSP spojky

5 m hadica

do ľahkej prevádzky

Číslo produktu: 

3080035P

7.5 m 

zvinutá hadica na prívod vzduchu

Číslo produktu: 3080040P
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