Nová generace pohodlí,
snadného dýchání
a jednoduchosti.
Představujeme opakovaně použitelnou
polomasku 3M™ Secure Click™
řady HF-800.
Polomaska 3M™ Secure Click™ přináší spolehlivost
a jednoduchost díky svým inteligentním a intuitivním
funkcím.
Poskytuje volnější dýchání a pohodlí díky novému typu
filtrů.

Představujeme

3M™ Secure Click™ Opakovaně použitelnou
polomasku řady HF-800.
Polomasky 3M Secure Click řady HF-800 nabízí praktické a intuitivní funkce. Při použití se schválenými filtry
3M Secure Click pomáhají chránit pracovníky před částicemi a mnoha různými plyny a výpary.

Novinka

Novinka

Patentované pružné
obličejové těsnění ze silikonu

Komunikační membrána
(mluvítko)

Je měkčí a pohodlnější na nošení.

Usnadňuje komunikaci
při práci.

Novinka

Snadno nastavitelná spona

Jedinečné
připojení filtru

Lze ji snadno obousměrně
nastavovat: zatažením
za popruhy je přitáhnete,
stisknutím křidélek je uvolníte.

Stačí k sobě obě části spojky
přiložit a zasunout, dokud
neuslyšíte cvaknutí.

Novinka

Novinka

Volnější dýchání

Tlačítko kontroly těsnosti

Dva dvouprůtokové filtry na každé
masce usnadňují dýchání díky celkem
čtyřem cestám průtoku vzduchu.

Dává pracovníkovi větší jistotu,
že má masku správně nasazenou.

Výdechový
ventilek

Pomáhá směřovat
vydechovaný vzduch
a vlhkost směrem
dolů.

Opakovaně použitelná polomaska s komunikační membránou (mluvítkem)
HF-801SD – Malá

HF-802SD – Střední HF-803SD – Velká

Filtry směřují dozadu

Díky tomu je maska kompatibilní
s některými svářečskými
a brusičskými štíty.

Uslyšíte:

Díky zcela novému
slyšitelnému připojení
Secure Click můžete
pracovat s důvěrou v to,
že máte filtry správně
nasazeny. Stačí k sobě
obě části spojky přiložit a
zasunout, dokud neuslyšíte
cvaknutí.

Uživatel může snadno
jediným dotykem
zkontrolovat, zda má
masku správně nasazenou.
Díky tomu může pracovat
bez obav.

Zkontrolujete:

Dýchejte snáze a
pohodlněji díky světově
prvnímu oboustrannému
filtračnímu systému.

Pocítíte:

Obsahuje komunikační
membránu (mluvítko), která
usnadňuje komunikaci při
práci.

Komunikujte:

3M™ Secure Click™ Opakovaně
použitelná polomaska řady HF-800
Řada HF-800SD

Filtry plynů a par
D8051 A1

D8055 A2

D8059 ABEK1

Kombinované
filtry plynů a par
D8094 ABEKP3 R

D8095 A2P3 R

D3125 P2 R

D3135 P3 R

Částicové filtry

Částicové filtry s ochranou proti
nepříjemným organickým zápachům
a kyselým plynům a ozónu do
10x PEL*

D3128 P2 R / Nepříjemné
organické zápachy a kyselé plyny

D3138 P3 R / Nepříjemné
organické zápachy a kyselé plyny

Vyměnitelné částicové filtry
D7915 P1 R

D7925 P2 R

D7935 P3 R

Držák vyměnitelného filtru
D701 Držák filtru
Polomaska série HF-800 a pro ni určené filtry mají nádechový odpor menší než 5 milibarů (měřeno při průběžném průtoku 95 l/min).
Divize ochrany zdraví
a bezpečnosti při práci
3M Česko, s.r.o.
V Parku 2343/24
Praha 4, 148 00
Tel: 261 380 111
www.3M.cz/oopp

Pokud potřebujete poradit nebo vyškolit v používání
masky, kontaktujte svého místního zástupce
společnosti 3M.
Prosím recyklujte. Vytištěno v České republice.
© 3M 2019. 3M a Secure Click jsou ochranné
známky společnosti 3M Company. Všechna práva
vyhrazena. 70‑0716‑9777‑8. J450805

* PEL=Přípustný expoziční limit
Poznámka: Společnost 3M nepřijímá přímou ani následnou odpovědnost
plynoucí ze spolehnutí se na jakékoli poskytnuté informace. Uživatel musí sám
ověřit vhodnost výrobků pro jím zamýšlené použití. Nic v tomto prohlášení
nebude považováno za vyloučení nebo omezení odpovědnosti společnosti
3M za smrt nebo zranění vyplývající z její nedbalosti nebo zavádějícího tvrzení.

