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Unikátní technologie 
proti zamlžení.
Kvalitní výhled po delší dobu.



Jasně lepší ochrana 
proti mlžení.

Zamlžené brýle můžou být 
frustrující a nebezpečné. 
Neustálé utírání brýlí, v prostředí 
s odletujícími částicemi či 
nečistotami, může znamenat 
riziko pro oči. Povrchová úprava 
Scotchgard ™ Anti-Fog odolává 
mlžení déle než tradiční proti-
mlžící úpravy a to i po několika 
mytích. 

Podívejte se,  
o co jste přicházeli.

Vyzkoušejte si, že s ochrannými brýlemi, Solus ™ 1000 či uzavřenými 
brýlemi GG 500, s povrchovou úpravou Scotchgard ™ Anti-Fog, 
jasně uvidíte déle.*

Povrchová úprava Scotchgard ™ Anti-Fog je nyní k dispozici 
na ochranných brýlích Solus ™ 1000, které jsou nabízeny v různých 
barvách zorníku (čiré, šedé nebo žluté). Tyto brýle nabízí odnímatelné 
postranice, měkký nosní můstek, volitelný elastický pásek, 
polstrování postranic pro větší pohodlí, odvětrávání a odnímatelnou 
pěnovou vložku pro ještě větší bezpečí pro oči. 

Povrchovou úpravu Scotchgard ™ Anti-Fog mají také nízkoprofilové 
uzavřené brýle 3M ™ GG 500 s nastavitelným páskem a možností 
vložení dioptrické vložky. Všechny tyto brýle mají polykarbonátové 
zorníky, které absorbují 99,9% UV záření.

Povrchová úprava 
Scotchgard™ 
Anti‑Fog 
přináší vyšší výkon.

* Na základě interního testování 3M dle EN168 testovací metody při porovnání 
s tradičními povrchy proti mlžení.

Pomáhá 
pracovníkům vidět 
lépe, po delší dobu.

Scotchgard ™ Anti‑Fog 
je určena pro pracující 
v náročných situacích, 
jako například:

• horké & vlhké podmínky
• vnitřní i venkovní práce
• fyzicky náročné úkoly
• klimatizované prostory



Fakta mluví jasně :
• Povrchová úprava Scotchgard ™ odolává mlžení 

déle než tradiční proti-mlžící úpravy* a přispívá 
tak ke zvýšení výkonu brýlí v mokrém a vlhlkém 
prostředí.

• Povrchová úprava Scotchgard ™ zajišťuje 
i ochranu proti poškrábání pro prodloužení doby 
životnosti. 

• Pracovníci si mohou vychutnat spolehlivý, 
kvalitní výhled po delší dobu, protože povrchová 
úprava s aktivní ingrediencí je pevně spojena se 
zorníkem.

• Povrchová úprava zachovává svoji účinnost 
i po několikanásobném mytí, čož umožňuje 
pracovníkům používat brýle déle.

• Zorník lze dezinfikovat např. ubrousky 
s alkoholem bez ztráty jeho unikátních vlastností.

• Pracovníci mohou pracovat bez starostí, protože 
s povrchem Scotchgard™ mají jistotu, že 
používají kvalitní brýle s výjimečnou ochranou 
proti mlžení a ochranou proti poškrábání (brýle 
splňují požadavky EN 166 K a N značení).

Věda za technologií Scotchgard ™ Anti-Fog.

Scotchgard ™ Anti-Fog zmenšuje úhel kontaktu 
s kapkami vody narovnáním vodních kapek 
do tenkého transparentního filmu, který dovolí 
světlu projít. 

Když mikroskopické kapičky vody přistanou 
na zorníku, vytvoří se kondenzace a zamlžení, 

které brání ve výhledu.

Bez úpravy S úpravou Scotchgard™

ČOČKA ČOČKA

* Na základě interního testování 3M dle EN168 testovací 
metody při porovnání s tradičními povrchy proti mlžení.

ÚPRAVA SCOTCHGARD



Vložka 
pro dioptrická skla

Čirý zorník

Náhradní díly a příslušenství 
pro Solus 1000

Pro více informací navštivte www.3M.cz/Scotchgard

Zbavte se mlžení s novou sérií brýlí.

Solus™ 1000

Kit: Modro-černé

Kit: Zeleno-černé

Další barevné možnosti zorníků Návod na výměnu dílů

Připojení  
upínacího pásku

Připojení  
postranice

Připojení  
pěnové vložky

Pěnová vložka má malé 
větrací otvory snižující 
možnost zamlžení.

Solus 1000 

Prosím, recyklujte. 
3M a Scotchgard jsou obchodními značkami 3M Company.
© 3M 2016. Všechna práva vyhrazena.
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Produktový kód Popis

S1201SGAFKT-EU Zeleno-černé, čirý polykarbonátový zorník,  
pěnová vložka, upínací pásek

S1201SGAF-EU Zeleno-černé, čirý polykarbonátový zorník

S1202SGAF-EU Zeleno-černé, šedý polykarbonátový zorník

S1203SGAF-EU Zeleno-černé, žlutý polykarbonátový zorník

Produktový kód Popis

S1101SGAFKT-EU Modro-černé, čirý polykarbonátový zorník,  
pěnová vložka, upínací pásek

S1101SGAF-EU Modro-černé, čirý polykarbonátový zorník

S1102SGAF-EU Modro-černé, šedý polykarbonátový zorník

S1103SGAF-EU Modro-černé, žlutý polykarbonátový zorník

GG 500GG 500 
Produktový kód Popis

GG501SGAF-EU     Uzavřené ochranné brýle čirý polykarbonátový zorník

GG500PI-EU       Vložka pro dioptrická skla

Produktový kód Popis

1000G-EU   Pěnová vložka

1000S-EU     Upínací pásek

Připojení  
dioptrické vložky


