3M Divize ochrany zdraví a bezpečnosti při práci

Kukla 3M™
S-855

Péče a údržba

Přejete-li si zachovat ochranu na určité úrovni, optimalizujte efektivní životnost systému a zbytečně nevynakládejte prostředky
na výměnu. Je nanejvýš důležité provádět na filtračních maskách s pohonem nebo přívodem vzduchu pravidelné kontroly.
Číslo díl
dílu 3M
Proveďte kontrolu pohodlného pásku. V případě
potřeby jej sejměte a vyměňte za nový.
Prohlédněte kuklu
Dbejte na to, aby byla tkanina kukly bez
prasklin a trhlin. Zorník nesmí být poškozen.
V případě potřeby sejměte náhlavní pásky
a jejich spojky. Starou kuklu vyměňte
za novou. (Dbejte na řádné osazení pásků
a jejich spojek na novou kuklu.)
V případě potřeby vyměňte odlupovací
vrstvu zorníku

Měsíčně

Proveďte všechny kontroly
„Před použitím“ a proveďte o této měsíční
kontrole zápis.
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Objednávání spotřebního materiálu,
opravných dílů a příslušenství
S dotazy na ceny nebo s objednávkami
se obracejte na místního schváleného
distributora společnosti 3M.
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1 Límec odolný proti chemikáliím

S-855

2 Kryt zorníku pro kuklu s límcem odolným proti chemikáliím S-855E

S-922

3 Pohodlná vystýlka pro prvotřídní závěsný systém

S-953

4 Dýchací hadice, malá/střední

BT-20S

5 Dýchací hadice, střední/velká

BT-20L

6 Jednorázový kryt dýchací hadice

BT-922

7 Kryt pro úpravu proudu vzduchu

S-955

8 Těsnicí kroužek vzduchovodu

S-956

Náhradní náhlavní díl bez náhlavního kříže pro kuklu S-855

Další informace a poradenství

Potřebujete-li další směrné k údržbě jednotek
Po použití
3M s pohonem nebo přívodem vzduchu,
Vyčistěte hadříkem namočeným ve slabém
roztoku vody a tekutého mýdla pro domácnost. resp. k péči o ně, volejte prosím help linku
nebo se obraťte na místní zastoupení
Vydezinfikujte povrchové plochy hadříky
společnosti 3M.
3M™ 105 Wipes.
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Uchovávejte v suchém čistém prostředí,
uzamčené, nevystavujte přímému slunci,
vysokým teplotám ani rozpouštědlům.

Podařilo se nám

zvládnout bezpečnost
Help linka 3M pro zdraví a bezpečnost
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3M Česko, spol. s r.o.
Divize ochrany zdraví a bezpečnosti při práci
V Parku 2343/24, 148 00 Praha 4
Tel.: 261 380 111
Fax: 261 380 110
Volejte zdarma: 800 12 22 12
e-mail: oop.cz@mmm.com
www.3M.com/cz/oop

S-805E

Symbol „3M“ je obchodní známkou společnosti 3M.
Prosím recyklujte. Vytištěno v ČR.
© 3M 2011. Všechna práva vyhrazena.
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(pondělí – pátek od 9:00 do 17:00 hodin)
0870 60 800 60 Velká Británie
1 800 320 500 Irsko

VŠECHNY POŠKOZENÉ DÍLY VYMĚŇTE IHNED ZA NOVÉ. ZAJISTÍTE TÍM OCHRANU NA ODPOVÍDAJÍCÍ ÚROVNI.

CH S-855ECM

Před použitím

