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Tehnologia utilizată pentru crearea măștilor de protecție 
respiratorie 3M™  ne diferențiază de celelalte măști existente 
pe piață. Materialul de filtrare 3M™ combină beneficiile 
filtrării mecanice cu mijloacele de filtrare de înaltă tehnologie, 
pentru a reține particulele, iar supapa 3M™ Cool Flow 
reduce acumularea aerului cald și umed în interiorul măștilor. 
Tehnologiile brevetate împreună cu designul ergonomic pentru 

confort sporit, vă ajută să respirați mai ușor, în timp ce sunteți 
protejat  de particulele periculoase pentru sănătate. Selectarea 
și identificarea echipamentului corespunzător de protecţie 
respiratorie presupune luarea în considerare a mai multor factori. 
Echipamentul nu trebuie doar să asigure un nivel adecvat de 
protecţie ci și să fie suficient de confortabil pentru ca utilizatorul 
să îl poată purta pe întreaga durată de expunere.

Măști de protecție 

împotriva particulelor

respiratorie 
de unică folosinţă,
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Selectați echipamentul de protecție respiratorie în patru pași:

1 Identificați riscurile– praf, fum de metal, gaz, vapori etc.

2 Evaluați riscurile – în funcţie de standardele de siguranţă 

și  luați în considerare folosirea și a altor echipamente de 

protecție a corpului, ochilor etc.

3 Selectați măștile de protecţie respiratorie – de unică 

folosinţă, reutilizabile, semimăști, măști integrale, cu 

presiune pozitivă, cu aducţie de aer etc.

4 Instruiți cu privire la modul de fixare și de utilizare – pentru 

protecție respiratorie optimă

Măști de protecție 
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Aplicaţie* Nivelul de performanţă Informaţii importante

Sablare
Tăiere
Forare

Rugină, Particule metalice, Agregate P1
Beton, Piatră P1 P2  Atunci când concentraţia de cuarţ este mare
Ciment, Lemn, Oţel P2
Vopseluri / Lacuri / Protecţie anti‑rugină P2 P3  În prezenţa cromatului
Oţel, Oţel inoxidabil P3
Lacuri anti‑mucegai P3 Poate fi necesară folosirea măștilor de protecţie respiratorie, de specialitate

Pulverizare cu substanţe uleioase la temperaturi joase P2

Sudură
Oţel cu conţinut mic de carbon, Zinc (Autogen,MIG,MIK) P2 3M™ 9928 sau 3M™ 9925 pentru protecţie împotriva ozonului
Oţel inoxidabil (Electrozi) P2 9928 sau 9925 pentru protecţie împotriva ozonului
Lipire metalică P2

Lucrul cu azbest Expunere ocazională la cantități reduse P2 P3  Pentru protecţie suplimentară
Lucrul cu sticlă și fibre minerale P2
Sortarea deșeurilor P3 Poate fi necesară utilizarea unei măști de protecție respiratorie, pentru gaze și vapori

Pulverizări
Vopsire prin pulverizare P2 Poate fi necesară utilizarea unei măști de protecție respiratorie, pentru gaze și vapori
Pesticide (pe bază de apă) P2

Întreţinerea utilităților (exemplu: schimbarea filtrelor) P3

Alergii
Polen, animale P1
Granule de nisip P2

Contact cu:
Mucegai / Ciuperci P2
Bacterii P2 P3  Tuberculoză
Gaze de eșapament provenite din arderea motorinei/Fum P2

* Atenţie:  Acest ghid este doar o reprezentare generală si nu trebuie utilizat drept singura sursă de informare pentru selectarea măștilor de protecţie respiratorie. Detaliile despre rezultatele și limitele de utilizare ale produselor sunt incluse 
pe ambalajul măștii de protecţie respiratorie, precum și în cadrul instrucţiunilor de utilizare. Înainte de a utiliza măștile de protecţie respiratorie, consultați instrucţiunile de folosire ale acestora. Luați în considerare legislația 
specifică națională. Aplicaţiile indicate prezintă doar o parte din riscurile care trebuie avute în vedere. Alegerea celui mai adecvat echipament de protecţie respiratorie trebuie realizată în funcţie de aplicație și de către o persoană 
competentă, care cunoaște condiţiile efective de lucru dar și limitele de utilizare ale echipamentului respectiv.

Măști de protecţie respiratorie conform 
EN 149:2001+A1:2009 FFP1

Măști de protecţie respiratorie conform 
EN 149:2001+A1:2009 FFP2

Măști de protecţie respiratorie conform 
EN 149:2001+A1:2009 FFP3

Măști de protecţie 
respiratorie pentru sudură, conform EN 
149:2001+A1:2009

Factorul nominal de 
protecţie NPF 4 NPF 12 NPF 50 NPF 12

Aplicaţii  
specifice

Nivel redus de pulbere fină (de până 
la de 4 ori  VLM) și aerosoli pe bază de 
ulei sau apă, specifice in aplicațiile de 
sablare manuală, forare și tăiere

Nivel mediu de pulbere fină (de până la 
12 ori VLM) și aerosoli pe bază de ulei 
sau apă, specifice in aplicații de ten‑
cuire, cimentare, sablare și în prezența 
rumegușului

Nivel ridicat de pulbere fină (de până la 
50 de ori VLM) și aerosoli pe bază de 
ulei sau apă, specifice manipulării pul‑
berilor periculoase întâlnite în industria 
farmaceutică sau specifice lucrului cu 
agenţi biologici și fibre

Nivel mediu de pulbere fină (de până 
la 10 ori VLM) si aerosoli pe bază de 
ulei sau apă, fum metalic și ozon (de 
până la 10 ori VLM) și nivel de vapori 
organici mai mic decât VLM, întâlnite de 
obicei în cadrul operaţiilor de sudură și 
lipire metal

Măști de protecţie respiratorie 3M™, de unică folosinţă
Patru pași pentru selectarea echipamentului de protecție respiratorie
1. Identificați riscurile

2. Evaluați riscurile

Factorul Nominal de Protecţie (NPF): Nivelul teoretic de protecţie oferit de o mască de protecție respiratorie, bazat pe rezultatele din laborator, obținute din măsurătorile cu privire la performanță.

Odată selectat factorul de protecție necesar, puteți continua cu alegerea unei măști de protecţie respiratorie în formă de cupă, sau a unei 

măști pliabile, prevăzută cu benzi de fixare cu cleme sau benzi fixe, cu sau fără supapă.

Măşti 3M™, în formă de cupă
 + Formă convexă, clemă în zona nasului și design cu 
două benzi elastice de fixare 

 + Ușor de fixat pe faţă
 + Durabile, rezistente la colaps

3. Selectați măștile de protecție respiratorie

Măşti 3M™, cu benzi de fixare cu cleme
 + Design‑ul robust și durabil garantează utilizarea 
de lungă durată și fixarea sigură

 + Benzi împletite, ajustabile, pentru fixarea pe cap
 + Material moale în zona fixării pe față, pentru 
confort ridicat 

Supapă 3M™ CoolFlow™ 
 + Evacuează eficient aerul cald și umed din mască, 
pentru confort ridicat în utilizare

 + Garantează o utilizare continuă pe durate mai lungi 
de timp

 + Reduce riscul formării condensului pe lentilele 
ochelarilor și echipamentelor de protecţie oculară 

Măşti 3M™ pliabile
 + Confortabilă, datorită designului format din mai 
multe secțiuni

 + Seria Confort ‑ Ambalare individuală, design pliabil 
ce previne contaminarea înainte de utilizare și 
facilitează depozitarea
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Patru pași pentru selectarea echipamentului de protecție respiratorie
4. Instruiți cu privire la fixarea și utilizarea măștilor de protecție respiratorie
Utilizarea corectă și întreţinerea corespunzătoare a echipamentelor 

individuale de protecţie (EIP) marca 3M™ contribuie semnificativ 

la garantarea unui nivel eficace de protecţie. Consultanții 3M™ vă 

ajută să obţineţi maximul de beneficii de la produse.

Trei modele din care puteți alege
EVM-3 
Specializat în citirea directă și în timp real a concentraţiilor de 
particule. Acest instrument cu trei senzori prezintă analize în timp real 
a concentrațiilor. 

Măsoară:  
 + Concentraţia masei particulelor (0.1-10 µm)

 + Temperatura

 + Umiditatea relativă

EVM-4 
Instrument prevăzut cu senzori multipli, conceput pentru realizarea 
de măsurători asupra calităţii aerului din interiorul clădirii. Urmărește, 
înregistrează și monitorizează simultan parametrii multipli ai calității 
aerului din interior, incluzând gradul de împrospătare a aerului din 
încăpere și punctul de condens.

Măsoară: 
 + Gazele toxice (selectați din cei nouă senzori disponibili)

 + Dioxidul de carbon

 + Temperatura

 + Umiditatea relativă 

EVM-7 
EVM‑7 prezintă toate caracteristicile necesare pentru efectuarea de 
evaluări asupra calităţii aerului și asupra concentraţiilor de particule.

Măsoară: 
 + Concentraţia masei particulelor (0.1-10 µm)

 + Gaze toxice (selectați din 9 senzori)

 + Dioxidul de carbon

 + Temperatura

 + Umiditatea relativă

 + Compușii organici volatili

Consultanții 3M™ vă prezintă cum să recunoașteţi riscurile, vă 

recomandă ce măsuri de protecție să adoptaţi și vă explică cum 

să selectați echipamentul individual de protecţie, corespunzător 

fiecărei situaţii. 

Toate măștile 3M™ de protecţie respiratorie, de unică folosinţă, respectă cerinţele standardului european EN 149:2001 + A1:2009, cu excepția 
produselor de protecţie respiratorie care se utilizează numai împotriva particulelor solide și lichidelor nevolatile. Produsele sunt clasificate în 
funcţie de eficienţa în filtrare și de rezultatele cu privire la cantitatea totală de infiltraţii în interiorul măștii (FFP1, FFP2 și FFP3), dar și în funcţie de 
aplicabilitate și de rezistenţa lor la colmatare.
Testele prevăzute de acest standard includ:

 + testul referitor la gradul de penetrare prin filtru și expunerea prelungită (încărcare) ‑ evaluează performanța filtrării atunci când filtrul este nou, dar 
și în decursul folosirii acestuia

 + rezistenţa la respiraţie ‑ estimează ușurinţa în respirare (inspirarea și expirarea) prin mască
 + cantitatea totală infiltrată în mască ‑ evaluează gradul de infiltrare prin filtru, neetanșarea supapelor (în cazul măștilor cu supapă) și, cel mai 
important, etanșarea pe față a măștii

 + rezistenţa la colmatare ‑ estimează capacitatea măștii de protecție respiratorie de a continua să acţioneze eficient și de a asigura protecţie 
respiratorie în medii cu foarte mult praf

Produsele reutilizabile sunt supuse unui ciclu de curăţare (indicat de producător) dar și unui interval de depozitare de 24 de ore pentru a confirma că 
performanţa acestora nu este afectată la reutilizare. Testarea rezistenţei la colmatare reprezintă o cerinţă obligatorie pentru produsele reutilizabile, 
însă este opţională pentru produsele de unică folosinţă. Puteţi achiziţiona o copie completa a standardului EN 149:2001+A1:2009 de la Organizaţia 
Naţională din Domeniul Standardizării.
Interpretarea marcajelor:
R = Reutilizabil
NR = De unică folosință (utilizare pentru o singură tură de lucru)
D = Întrunește cerinţele cu privire la rezistenţa la colmatare

Standardul EN 149:2001+A1:2009

3M™ Seria EVM - Produse pentru monitorizarea mediului 
Seria 3M™ EVM monitorizează atât nivelul particulelor cât și calitatea 

aerului, prin intermediul unui singur instrument compact. Cu aplicabilita‑

te în domenii începând cu cel sanitar și de producţie, până la cel al con‑

strucţiilor și cel militar, seria de produse 3M™ EVM garantează costuri 

de achiziţionare mai mici, prin combinarea a trei instrumente într‑unul 

singur. Interfaţa prietenoasă și capacitățile avansate de analiză și eva‑

luare îl clasifică drept un instrument viabil de monitorizare a particulelor 

și calității aerului din mediu pentru igieniștii din domeniul industrial și 

pentru profesioniștii din domeniul siguranței, din întreaga lume. Acest 

model durabil și ușor de utilizat asigură monitorizarea simultană la locul 

de muncă, a:

 + Concentraţiei particulelor (0.1-10 µm)
 + Compușilor organici volatili selecționați
 + Temperaturii
 + Dioxidului de carbon 
 + Gazelor toxice selecționate
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Pentru sănătatea dumneavoastră, protejați‑vă pe toată perioada de expunere. 

Selectați corect masca de protecție respiratorie, în funcție de aplicație.

Ce trebuie să urmăriţi:

Importanţa confortului

Respirați ușor
Supapa de expiraţie și filtrul cu rezistenţă minimă la 
respiraţie, vă ajută să respiraţi usor.

Minimizează formarea de aer cald și 
umed în interiorul măștii
Supapa de expiraţie evacuează aerul cald și 
umed din interiorul măștii, pentru confort ridicat.

Confortabilă la nivelul feţei și 
al capului
Marginea măștii este flexibilă iar forma și 
dimensiunea acoperă nasul, gura și bărbia fără a fi 
necesară întinderea ei.  Benzile de fixare asigură o 
tensionare uniformă pe întreaga suprafaţă a capului 
si garantează o fixare sigură pentru diverse mărimi 
ale capului.

Compatibile cu alte Echipamente 
Individuale de Protecție (EIP).
Asiguraţi-vă că masca de protecţie respiratorie poate 
fi utilizată împreună cu celelalte echipamente de 
protecţie personală necesare îndeplinirii operaţiilor de 
lucru, precum protecţia vizuală și auditivă. 

Greutate redusă
Profitaţi de inovaţiile 3M și alegeţi o mască de 
protecţie respiratorie ușoară pentru un grad optim 
de confort. 

Confortabilă pentru piele 
Confortul resimţit la nivelul pielii poate fi afectat 
de gradul de netezime și de textura materialului 
ce căptușește interiorul măștii, material care intră 
în contact cu suprafaţa pielii – în special în cazul 
folosirii îndelungate a măștii. O garnitură interioară 
de etanșare dintr-un material moale și un strat 
igienic de spumă absorbantă pentru nas vor asigura 
și mai mult confort.  Materialele rugoase sau dure, 
în combinaţie cu o temperatură ridicată, pot crea o 
senzaţie de disconfort. 

pentru particule
3M™ Măști de protecție respiratorie,
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Importanţa fixării corecte
Eficiența măștilor respiratorii de unică folosință este dată de fixarea 

corectă a măștii. Masca trebuie fixată etanș pe față.

 

Altfel, aerul contaminat poate pătrunde în interiorul măștii prin spațiile 

create și nivelul de protecție scade.

Ce trebuie să urmăriţi:

 + Banda superioară de fixare trebuie 
poziţionată pe creștetul capului. Banda 
nu trebuie să fie răsucită.

 + Suportul pentru nas trebuie să ia forma 
acestuia precum și a obrajilor, pentru o 
fixare etanșă.

 + Masca de protecţie respiratorie trebuie 
poziţionată corect pe faţa și pe cap

 + În cazul măștilor de protecţie 
respiratorie care se pliază, asiguraţi-vă 
că segmentele acestora sunt complet 
desfăcute.

 + Banda inferioară trebuie poziţionată 
sub nivelul urechilor. Banda nu trebuie 
să fie răsucită.

Verificarea fixării
 + Este necesară realizarea unui test de fixare înainte de utilizare ori 
de câte ori intenţionaţi să purtaţi masca respiratorie.

 + Acoperiţi partea din faţă a măștii cu ambele mâinii, având grijă să 
nu deranjaţi poziţia în care este fixată masca

 + În cazul măștii de protecţie respiratorie fără supapă- expiraţi cu 
putere  
În cazul măștii de protecţie respiratorie cu supapă- inspiraţi cu 
putere

 + Dacă există pierderi de aer în jurul nasului, re-poziţionaţi 
suportul pe nas

 + În cazul în care există pierderi de aer înspre colţurile măștii, 
repoziţionaţi benzile de fixare pe laterale sau ajustaţi gradul de 
strângere.

Repetaţi testul descris mai sus. 
În cazul în care nu ați obținut o fixare corespunzătoare, nu 
intraţi în zona contaminată. Consultaţi superiorul de la 
locul de muncă.

Este posibil ca același model de 
mască să nu se potrivească tuturor 
utilizatorilor. Utilizatorii trebuie să 
parcurgă testul de fixare, potrivit 
cerinţelor legislative naţionale. Pentru 
mai multe informaţii referitoare 
la procedurile de testare a fixării 
obţinute, contactaţi specialistul SSM 
sau compania 3M™. 

Se recomandă ca fața să fie curată, 
fără barbă, pentru a nu împiedica 
etanșarea perfecta a măștii pe faţă.

Părul lung trebuie legat la spate.

Cu ambele mâini, presați clema pe nas 
astfel încât să ia forma nasului, pentru o 
fixare strânsă și o bună etanșare. Nu este 
recomandată fixarea clemei cu o singură 
mână deoarece este posibil să nu fixați 
corect masca.

3M™ Măști de protecție respiratorie,
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FFP2

FFP2

 Seria Clasic: Măști pliabile - Seria 3M™ VFlex™ 9100

Măștile de protecţie respiratorie 3M™ VFlex™ 9152 și 9152S 

vă oferă protecţie eficientă al un preţ mic, fără compromisuri în ceea ce 

privește calitatea.

 Marginile de fixare, suportul ajustabil pe nas și cele două mărimi 

disponibile vă ajută să obţineţi o fixare personalizată pentru o varietate 

de forme ale feţei.

Mască de protecţie respiratorie pentru particule  
3M™ VFlex™ 9152 (Dimensiune standard)
Clasificare: EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D
Protecţie: Praf/Pulberi
Nivelul maxim de utilizare: Până la de 12 ori VLM*

Mască de protecţie respiratorie 3M™ VFlex™ 9152S 
(Dimensiune mică)
Clasificare: EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D
Protecţie: Praf/Pulberi
Nivelul maxim de utilizare: Până la de 12 ori VLM*

Material 3M™ de filtrare, de înaltă 
performanţă 

* VLM ‑ Valoarea Limită Maximă

pentru particule
3M™ Măști de protecție respiratorie,

Caracteristici şi avantaje:

Suport ajustabil pe nas
 + Asigura o fixare personalizată și o bună etanșare
 + Şină metalică detectabilă integrată în ţesătură

Margini de fixare
 + Ajută la fixarea măștii de protecție respiratorie pe faţă

Formă
 + Ajută masca să își păstreze forma 
 + Oferă o senzație de mult spațiu

Cute duble plate în formă de V
 + Se pliază și se extinde odată cu mișcările faciale, 
facilitând conversaţiile și ritmul de repiraţie.

Căptuşeală interioară confortabilă

Material patentat 3M™
 + Materialul de filtrare de înaltă performanţă marca 
3M™ asigură o filtrare eficientă dar și o respiraţie 
ușoară

Avantajele plierii complete
 + Depozitare ușoară a măștii

Caracteristici suplimentare de concepere
 + Benzi de fixare elastice care nu conţin compuși din 
cauciuc natural

 + Senzaţie de spaţiu în interiorul măștii, cu impact 
minim asupra câmpului vizual

 + Compatibilă cu echipamente de protecție vizuală și 
auditivă 3M™.

 + Disponibilă în 2 mărimi 



FFP2

FFP2

FFP3

FFP1

FFP1

Seria Clasic: Măști pliabile - Seria 3M™ K100 
Măștile de protecţie respiratorie 3M™ K100 sunt create dintr‑un material 

rezistent, pentru operaţii dificile de lucru. Acestea sunt concepute special 

pentru a garanta confortul necesar în timpul activităților desfășurate la 

locul de muncă.

Măștile nu au nevoie de întreținere, au o calitate foarte bună și reprezintă 

un produs rentabil, testat, aprobat și marcat CE.

Masca de protecţie respiratorie 3M™K112
Clasificare: EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D
Protecţie: Praf/Pulberi
Nivelul maxim de utilizare: Până la de 12 ori VLM*

Mască de protecţie respiratorie 
3M™ K101
Clasificare:  
EN 149:2001+A1:2009 FFP1 NR D
Protecţie: Praf/Pulberi
Nivelul maxim de utilizare:  
Până la de 4 ori VLM*

Mască de protecţie respiratorie 
3M™ K111
Clasificare: 
EN 149:2001+A1:2009 FFP1 NR D
Protecţie: Praf/Pulberi
Nivelul maxim de utilizare: 
Până la de 4 ori VLM*

Masca de protecţie respiratorie 
3M™ K102
Clasificare: 
EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D
Protecţie: Praf/Pulberi
Nivelul maxim de utilizare:  
Până la de 12 ori VLM*

Mască de protecţie respiratorie 
3M™ K113
Clasificare: 
EN 149:2001+A1:2009 FFP3 NR D
Protecţie: Praf/Pulberi
Nivelul maxim de utilizare: 
Până la de 50 ori VLM*

Fără supapă de expiraţie

Cu supapă de expiraţie

Material 3M™ de filtrare, de înaltă 
performanţă 

Măștile de protecţie 
respiratorie seria  
K100  sunt disponibile, 
de asemenea, și 
împachetate individual 
într‑un dispenser ușor 
de utilizat

* VLM ‑ Valoarea Limită Maximă

3M™ Măști de protecție respiratorie,

Caracteristici şi avantaje:

Suport ajustabil pe nas
 + Galben FFP1, albastru: FFP2, 
rosu: FFP3 conform strandardului 
EN149:2001+A1:2009

 + Poate fi identificată de detectoarele de 
metal 

Benzi sintetice pentru 
fixarea pe cap

 + Nu conţine componente  
realizate din cauciuc natural.

 + Reduce riscul de reacţii alergice.

Bandă de fixare
 + Permite repoziţionarea  
ușoară a măștii pentru a obţine o fixare 
confortabilă

 + Fără capse

Pliabilă
 + Depozitare ușoară a măștii atunci când nu 
este folosită

Supapă de expiraţie model clasic 
 + Reduce acumularea căldurii în medii cu 
temperaturi ridicate sau cu grad înalt 
de umiditate, ori atunci când lucrul se 
defășoară în condiţii grele, sub formă de 
muncă fizică 

 + Îmbunătăţește gradul de confort pentru 
activități care presupun perioade mai mari 
de timp

Secţiune frontală sub formă de romb
 + Permite ca masca respiratorie să își 
păstreze forma, chiar și în medii cu 
temperaturi ridicate sau cu umiditate 
crescută.

Compatibile cu
 + Echipamente 3M™ de protecţie oculară
 + Echipamente 3M™ de protecţie auditivă
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FFP2

FFP2

FFP1

FFP1

Seria Clasic: Măști în formă de cupă - Seria 3M™ 8000 
Măștile de protecţie respiratorie 3M™ seria 8000 asigură protecţie 

respiratorie împotriva  prafului și a pulberilor. Forma convexă, cele 

două benzi de fixare, clema pe nas garantează o purtare confortabilă 

pentru diverse tipuri și dimensiuni ale feţei. Supapa unică a măștilor 

de protecţie respiratorie 3M™ 8822 și 8812 și forma de cupă conferă 

protecţie durabilă, confortabilă, atât în condiţii de temperaturi ridicate 

cât și în cazul umidităţii crescute. 

Măștile de protectie respiratorie nu necesită operaţii de întreţinere 

costisitoare. Seria Clasic reprezintă o componentă de bază pentru 

protecția individuală în diferite medii de lucru și este conformă cu 

standardele  EN 149:2001+A1:2009. Tehnologia patentată a supapei de 

expirație 3M™ CoolFlow™ garantează un confort sporit al utilizatorilor 

și permite evacuarea rapidă a aerului cald și umed expirat.

3M™ 8710E
Clasificare: 
EN 149:2001+A1:2009 FFP1NR D
Protecţie: Praf/Pulberi
Nivelul maxim de utilizare:  
Până la de 4 ori VLM*

3M™ 8810
Clasificare: 
EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D
Protecţie: Praf/Pulberi
Nivelul maxim de utilizare:  
Până la de 12 ori VLM*

3M™ 8812
Clasificare: EN 
149:2001+A1:2009 FFP1 NR D
Protecţie: Praf/Pulberi
Nivelul maxim de utilizare:  
Până la de 4 ori VLM*

Caracteristici şi avantaje:

Confortabile
 + Formă convexă tradiţională cu 
clemă pentru fixarea pe nas și 
design cu două benzi elastice.

 + Confortabile, greutate redusă

Securitate
 + Protecţie eficientă și de încredere 
împotriva particulelor fine

 + Durabile, rezistente la pliere.

Supapă 3M™ CoolFlow™
 + Permite evacuarea rapidă a 
aerului cald și umed expirat, 
pentru un confort ridicat

 + Minimizează riscul de aburire a 
ochelarilor de protecţie

Compatibile cu
 + Echipamente 3M™ de protecţie 
oculară

 + Echipamente 3M™ de protecţie 
auditivă

Mască de protecţie respiratorie pentru particule 
3M™ 8822
Clasificare: EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D
Protecţie: Praf/Pulbere
Nivelul maxim de utilizare: Până la de 12 ori VLM*

Aplicaţii uzuale
 + Construcţii
 + Construcţii/Reparaţii navale
 + Industria Farmaceutică
 + Industria cauciucului/mase plastice 
 + Inginerie
 + Metalurgie/Siderurgie
 + Industria agrochimică 

 + Ceramică/Olărit
 + Horticultură și grădinărit 
 + Laboratoare
 + Agricultură 
 + Industria oţelului și a aliajelor
 + Industria alimentară
 + Sectorul pulberilor chimice

Fără supapă de expiraţie

Cu supapă de expiraţie

Material 3M™ de 
filtrare, de înaltă 
performanţă Supapa 3M™ CoolFlow™

Măştile de protecţie respiratorie pentru particule 
3M™ 8710E, 8810 şi 8822
Disponibile și în seturi de câte 5

pentru particule
3M™ Măști de protecție respiratorie,
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Seria Confort:  Măști pliabile - Seria 3M™ Aura™ 9400+
Măștile de protecţie respiratorie 3M™ Aura™ 9422+ și 9432+ asigură 

protecţie împotriva particulelor aeropurtate, minimizând, în același timp, 

riscurile de contaminare în timpul proceselor de producţie din industria 

alimentară și farmaceutică. 

Sunt fabricate fără piese detașabile și pot fi identificate ușor cu ochiul 

liber sau cu detectoarele de metal. 

Concepute pe structura inovativă 3M™ Aura™, măștile de protecţie 

respiratorie de unică folosinţă seria 9422+ și 9432+ se potrivesc unei 

multitudini de forme și dimensiuni ale feţei. Confortabile și ușor de 

respirat prin ele, aceste măști sunt ideale pentru utilizarea în medii cu 

temperaturi ridicate și umiditate crescută.

Mască de protecţie respiratorie 
pentru particule  
3M™ Aura™ 9422
Clasificare:  
EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D
Protecţie: Praf/Pulberi
Nivelul maxim de utilizare:  
Până la de 12 ori VLM*

Mască de protecţie respiratorie 
pentru particule  
3M™ Aura™ 9432
Clasificare:  
EN 149:2001+A1:2009 FFP3 NR D
Protecţie: Praf/Pulberi
Nivelul maxim de utilizare:  
Până la de 50 ori VLM*

Model pliabil, 
format din trei 
secţiuni

Supapa  
3M™ CoolFlow™

Tehnologia 3M™ 
de filtrare, pentru 
rezistenţă la 
respiraţie

Ambalare individuală 
 + Modul de ambalare individuală 
a produselor protejează măștile 
respiratorii de pericolul contaminării 
înainte de utilizare

 + Permite depozitarea și distribuirea 
practică a măștilor la locul de 
muncă

NOU!

15

3M™ Măști de protecție respiratorie,

Caracteristici şi avantaje:

Pot fi identificate cu ajutorul detectoarelor 
de metal

 + Clema metalică pentru nas incorporată, fixată între 
straturile de material ale măștii

NOU! Fără capse 
NOU! Formă uşor de modelat pe nas 

 + Forma măștii contribuie la asigurarea unui câmp 
vizual bun și la îmbunătăţirea compatibilităţii cu 
ochelarii de protecţie

 + Se adaptează excelent conturului feţei și ochilor

NOU! Secţiune superioară
 + Contribuie la reducerea efectului de aburire al 
ochelarilor de protecţie

Model pliabil brevetat, format din 3 secţiuni
 + Modelul ingenios cu 3 secţiuni se potrivește unei 
varietăţi de forme și dimensiuni ale feţei

 + Asigură libertate în ceea ce privește mișcările feţei
 + Model rezistent la pliere: ideal pentru lucrul în medii 
cu temperatură ridicată și cu grad înalt de umiditate

Supapă 3M™ CoolFlow™
 + Evacuează aerul cald și umed din interiorul măștii, 
pentru confort ridicat

 + Minimizează riscul aburirii ochelarilor de protecţie

Culoare specială, non-alimentară 
 + Nuanţă de albastru deschis pentru recunoașterea 
imediată a produsului

NOU! Tehnologie de filtrare care asigură o 
rezistenţă scăzută la respiraţie

 + Combină beneficiile materialului de tip electret 
al filtrului de particule cu tehnologia avansată de 
filtrare care asigură rezistenţă minimă la respiraţie

 + Grad sporit de confort 

NOU! Bandă subţire ataşată în zona bărbiei 
 + Pentru o fixare sigură și confortabilă pe față

Compatibile cu
 + Echipamente 3M™ de protecţie oculară
 + Echipamente 3M™ de protecţie auditivă
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Caracteristici şi avantaje:

Model pliabil brevetat, format din 3 secţiuni
 + Modelul inovativ din 3 secţiuni se potrivește unei 
varietăţi de forme și dimensiuni ale feţei

 + Asigură libertate în mișcările feţei
 + Ideal pentru lucrul în medii cu temperatură ridicată și 
cu grad ridicat de umiditate

NOU! Uşor de fixat pe nas
 + Se adaptează excelent conturului feţei și ochilor
 + Forma măștii contribuie la asigurarea unui câmp 
vizual bun și la îmbunătăţirea compatibilităţii cu 
ochelarii de protecţie

NOU! Tehnologie de filtrare care asigură o 
rezistenţă scăzută la respiraţie

 + Combină beneficiile materialului de tip eletret al 
filtrului de particule cu tehnologia avansată de filtrare 
care asigură rezistenţă minimă la respiraţie

 + Grad sporit de confort și libertate la respiraţie

NOU! Secţiune superioară 
 + Contribuie la reducerea efectului de aburire al 
ochelarilor de protecţie

Supapă 3M™ CoolFlow™
 + Evacuează aerul cald și umed din interiorul măștii, 
pentru un grad ridicat de confort.

 + Minimizează riscul aburirii ochelarilor de protecţie

NOU! Bandă subţire ataşată în zona bărbiei
 + Ajută la fxarea măștii pe faţă

Compatibile cu
 + Echipamente 3M™ de protecţie oculară
 + Echipamente 3M™ de protecţie auditivă

Confortabile
 + Atât clema lată din spumă moale pentru nas, cât și 
materialul ţesut care căptușește masca pe interior, 
sunt foarte plăcute la atingere, pentru un confort 
ridicat

Masca de protecţie respiratorie  
3M™ Aura™ 9322
Clasificare: EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D
Protecţie Praf/Pulbere
Nivelul maxim de utilizare: Până la de 12 ori VLM*

Noile măști de protecţie respiratorie 3M™ Aura™ 9300+ sunt 

rezultatul direct al efortului continuu depus de 3M™ în ceea ce 

privește îmbunătăţirea confortului utilizatorului. Acestea incorporează 

cele mai inovatoare idei, tehnologii și materiale.

Oferă rezistenţă minimă la respiraţie; secţiunea superioară a măștii 

reduce efectul de aburire al ochelarilor de protecţie; compatibilitate 

sporită cu echipamentele de protecție vizuală și o bandă din material 

situată în zona bărbiei, pentru mai multă ușurinţă în fixarea măștii.

Seria Confort:  Mască pliabilă - Seria 3M™ Aura™ 9300+

Tehnologia 3M™ 
de filtrare care 
elimină senzaţia 
de rezistenţă la 
respiraţie

Model pliabil, 
alcătuit din trei 
secţiuni Supapa 3M™ CoolFlow™

Măşti de protecţie respiratorie 3M™ Aura 9312+, 
9320+, 9322+ şi 9332+ 
Disponibile și în seturi de câte 5

NOU!

Ambalare individuală 
 + Modul de ambalare individuală 
a produselor protejează 
măștile respiratorii de pericolul 
contaminării înainte de utilizare

 + Permite depozitarea și distribuirea 
practică a măștilor la locul de 
muncă

+

pentru particule
3M™ Măști de protecție respiratorie,
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Masca de protecţie respiratorie  
3M™Aura™ 9310+
Clasificare: EN 149:2001+A1:2009 
FFP1 NR D
Protecţie: Praf/Pulberi
Nivelul maxim de utilizare:  
Până la de 4 ori VLM*

Masca de protecţie respiratorie 
 3M™Aura™ 9312+
Clasificare: EN 149:2001+A1:2009  
FFP1 NR D
Protecţie: Praf/Pulberi
Nivelul maxim de utilizare:  
Până la de 4 ori VLM*

Masca de protecţie respiratorie  
3M™Aura™ 9320+
Clasificare: EN 149:2001+A1:2009 
FFP2 NR D
Protecţie: Praf/Pulberi
Nivelul maxim de utilizare:  
Până la de 12 ori VLM*

Masca de protecţie respiratorie 
3M™Aura™ 9330+
Clasificare: EN 149:2001+A1:2009 
FFP3 NR D
Protecţie: Praf/Pulberi
Nivelul maxim de utilizare:  
Până la de 50 ori VLM*

Masca de protecţie respiratorie 
3M™Aura™ 9332+
Clasificare: EN 149:2001+A1:2009  
FFP3 NR D
Protecţie: Praf/Pulberi
Nivelul maxim de utilizare:  
Până la de 50 ori VLM*

Mască de protecţie respiratorie 
3M™ Aura™ 1883+ pentru particule 
prevăzută cu supapă rigidă 
Clasificare: Îndeplinește cerinţele 
standardelor EN 149:2001+A1:2009 
FFP3 NR D și EN14683:2005 IIR (Măști 
Chirurgicale ‑ Cerinţe și Metode de Testare)
Protecţie: Particule solide și lichide 
non‑volatile
Nivelul maxim de utilizare:  
Până la de 50 ori VLM*

Masca de protecţie respiratorie 3M™Aura™ 9312 Masca de protecţie respiratorie 3M™Aura™ 9310

3M™ Măști de protecție respiratorie,
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Caracteristici şi avantaje:

Benzi croşetate ajustabile pentru 
fixarea pe cap

 + Materialele folosite au fost selectate 
special pentru a asigura confort și 
durabilitate sporită

 + Benzile de fixare pe cap codificate pe 
culori garantează identificarea rapidă a 
nivelului de protecţie oferit 

Clemă pe nas sub forma literei M
 + Clema poate fi modelată rapid și ușor 
pentru o fixare corectă și protecție ridicată.

Strat exterior rezistent
 + Strat rezistent pentru o durabilitate ridicata 
a produsului.

Supapă 3M™ CoolFlow™ 
 + Supapa Cool Flow™ evacuează aerul cald 
și umed din interiorul măștii pentru un 
confort ridicat în condiții de temperaturi 
ridicate sau de umezeală crescută.

Material 3M™ performant, de 
filtrare 
Asigură protecție și confort ridicat

Căptuşeală interioară 
 + Căptușeală în partea de sus a interiorului 
măștii, pentru confort ridicat

Margini netede texturate
 + Marginile flexibile, texturate, conferă o 
senzaţie de confort și de protecţie în zona 
feţei

Seria Confort: Măști sub formă de cupă - Seria 3M™ 8300

Mască de protecţie respiratorie pentru particule 
3M™ 8322
Clasificare: EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D
Protecţie: Praf/Pulberi
Nivelul maxim de utilizare: Până la de 12 ori VLM*

Măștile de protecţie respiratorie 3M™ seria 8300 asigură protecţie 

respiratorie împotriva prafului și a pulberilor prin designul lor ușor, 

confortabil și eficient.  Măștile vă oferă confort pe toată perioada de 

utilizare, chiar și în activități grele de lucru.

Măștile de protecţie respiratorie 3M™ seria 8300 au fost concepute cu 

principalul scop de a oferi protecție cu un confort ridicat.

3M™ oferă o gamă variată de produse de protecţie respiratorie ‑ puteţi 

opta pentru diferite niveluri de protecţie și modele care să corespundă cel 

mai bine nevoilor dumneavoastră.

Aplicaţii uzuale
 + Construcţii
 + Agricultură
 + Ceramică/Olărit
 + Inginerie
 + Farmaceutică
 + Procesarea lemnului
 + Industria Chimică
 + Producţia de automobile
 + Metalurgie/Siderurgie
 + Construcţii/Reparaţii navale
 + Prelucrarea metalului
 + Azbest

Material 3M™ de 
filtrare, de înaltă 
performanţă Supapă 3M™ 

CoolFlow™

Garnitură 
de etanşare 
(pentru seria 

8833)
Clemă pe nas în 
forma literei M

Măştile de protecţie respiratorie pentru particule 
3M™ 8833 
Sunt disponibile și în seturi de câte 5

pentru particule
3M™ Măști de protecție respiratorie,
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FFP2 FFP3

FFP1 FFP1

Benzi croșetate pentru fixarea pe cap pentru confort și durabilitate sporită

Mască de protecţie 
respiratorie pentru particule 
3M™ 8310
Clasificare: EN 149:2001
  +A1:2009 FFP1 NR D
Protecţie: Praf/Pulberi
Nivelul maxim de utilizare: 
Până la de 4 ori VLM*

Mască de protecţie 
respiratorie pentru particule 
3M™ 8312
Clasificare: EN 149:2001
  +A1:2009 FFP1 NR D
Protecţie: Praf/Pulberi
Nivelul maxim de utilizare: 
Până la de 4 ori VLM*

Mască de protecţie 
respiratorie pentru particule 
3M™ 8320
Clasificare: EN 149:2001
  +A1:2009 FFP2 NR D
Protecţie: Praf/Pulberi
Nivelul maxim de utilizare: 
Până la de 12 ori VLM*

Mască de protecţie 
respiratorie pentru particule 
3M™ 8833
Clasificare: EN 149:2001
  +A1:2009 FFP3 R D
Protecţie: Praf/Pulberi
Nivelul maxim de utilizare: 
Până la de 50 ori VLM*

Mască de protecţie respiratorie pentru particule, 
3M™ 8320

Mască de protecţie respiratorie pentru particule, 
3M™ 8312

3M™ Măști de protecție respiratorie,
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Caracteristici şi avantaje:

Material moale pentru etanşarea pe față
 + Îmbunătăţește etanșarea pe față și senzația  
de siguranță

 + Îmbunătăţește gradul de confort 
 + Dacă este folosită mai mult decât în timpul unei ture 
de lucru, masca poate fi curățată folosind un șervețel 
igienic (Şervețel igienic pentru curaţarea garniturii de 
etanșare 3M™ 105)

Strat exterior rezistent şi design 
în formă de cupă

 + Designul robust și durabil asigură utilizarea pe 
o perioadă mai mare de timp și o fixare etanșă 
confortabilă

Material 3M™ performant, de filtrare
 + Suprafaţa mai mare de filtrare contribuie la prelungirea 
duratei de folosire a măștii respiratorii. 

 + Filtrare eficientă cu rezistență redusă la respirație
 + Performanță ridicată

Text imprimat pe supapă codificat pe culori
 + Nivelul de protecție este ușor de recunoscut datorită 
codificării culorilor (FFP3 pentru măștile respiratorii 3M 
8835, FFP2 pentru măștile 3M 8825)

Supapă 3M™ CoolFlow™
 + Evacuează aerul cald și umed din interiorul măștii, 
pentru un confort ridicat 

 + Minimizează riscul de aburire al ochelarilor de 
protecţie

Benzi împletite ajustabile pentru 
fixarea pe cap

 + Contribuie la obţinerea unei senzaţii de protecţie, 
asigurând totodată confort în zona feţei,  
gâtului și a nasului

Compatibile cu
 + Echipamente 3M™ de protecţie oculară
 + Echipamente 3M™ de protecţie auditivă

Mască de protecţie respiratorie pentru particule 
3M™ 8835
Clasificare: EN 149:2001+A1:2009 FFP3 R D
Protecţie: Praf / Pulberi / Fum metalic
Nivelul maxim de utilizare: Până la de 50 ori VLM*

Seria Premium
Gama premium stabilește noi standarde pentru măștile de protecție 

respiratorie, îndeplinind cerintele specifice testului privind colmatarea 

măștilor FFP, care pot fi utilizate pentru mai mult de un schimb.

Masca de protecţie respiratorie 3M™ seria 8835 oferă confort ridicat 

datorită greutății reduse, materialului special pentru etanșarea pe față, 

suprafeței extinse pentru filtrare maximă,  reducerii acumulării aerului 

cald și umed cu ajutorul supapei de expirație CoolFlow™, benzilor 

elastice ajustabile în 4 puncte și clemei metalice ajustabile care asigură  

o fixare confortabilă și protecție ridicată.

Aplicaţii uzuale
 + Construcţii
 + Construcţii / Reparaţii navale
 + Farmaceutică
 + Sudură și lipire metale
 + Procesare chimică
 + Metalurgie / Siderurgie
 + Fabricarea bateriilor și acumulatorilor

Material 3M™ 
performant,  
de filtrare

Supapă 
3M™ 
CoolFlow™

Benzi 
ajustabile 

Garnitură de 
etanşare

pentru particule
3M™ Măști de protecție respiratorie,
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Mască de protecţie respiratorie pentru particule 
3M™ 8825
Clasificare: EN 149:2001+A1:2009 FFP2 R D
Protecţie: Praf / Pulberi / Fum metalic
Nivelul maxim de utilizare: Până la de 12 ori VLM*

Mască de protecţie respiratorie pentru particule 
3M™ 8835
Clasificare: EN 149:2001+A1:2009 FFP3 R D
Protecţie: Praf / Pulberi / Fum metalic
Nivelul maxim de utilizare: Până la de 50 ori VLM*

Benzi late de fixare, ajustabile, pentru a obţine o fixare confortabilă Garnitura moale de etanșare din interiorul măștii garantează confort  
și protecţie utilizatorului

3M™ Măști de protecție respiratorie,
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FFP2

Caracteristici şi avantaje:

Design robust în formă de cupă
 + Stratul exterior este rezistent la flame minimizează 
efectul scânteilor în aplicațiile de sudură

 + Se potrivește excelent la majoritatea formelor și 
dimensiunilor feţei

 + Rezistentă la colaps

Material moale pentru etanşarea pe față 
(numai pentru modelul 9928)

 + Îmbunătățește etanșarea pe față și conferă o  
senzație de siguranță

 + Îmbunătăţește gradul de confort 
 + Poate fi curăţată cu ajutorul Şerveţelului igienic 3M™ 
105 special pentru curăţarea garniturii 
de etanșare

Supapă 3M™ CoolFlow™
 + Evacuează aerul cald și umed din interiorul măștii, 
pentru un confort ridicat

 + Minimizează riscul de aburire al ochelarilor  
de protecţie

Text imprimat pe supapă  codificat pe culori
 + Nivelul de eficienţă este ușor de identificat (FFP2) 
potrivit codificării culorilor

Stratul de carbon
 + Asigură protecţie împotriva gazului de ozon și 
mirosurilor neplăcute (mai mici decât VLM*) 

Benzi croşetate ajustabile 
 + Contribuie la fixarea sigură a măștii și asigură confort 
pentru față și gât

Compatibile cu
 + Echipamente 3M™ de protecţie oculară
 + Echipamente 3M™ de protecţie auditivă
 + Casca de protecţie pentru sudură 3M™ Speedglas™
 + Viziere de protecţie - design aplatizat pentru 
compatibilitate cu alte viziere

Mască specială pentru sudură 3M™ 9925 
Clasificare: EN 149:2001 FFP2 NR D
Protecţie: Praf / Pulberi / Ozon / Mirosuri neplăcute 
Nivelul maxim de utilizare: până la de 10 ori VLM* 
pentru ozon și până la de 10 ori VLM* pentru 
particule

Măști de protecţie respiratorie pentru fumul de sudură
Măștile de protecţie respiratorie pentru fumul de sudură 3M™ 9925 

și 3M™ 9928 asigură protecţie respiratorie împotriva pulberilor, 

aerosolilor și fumului de metal și rezistă la colmatare pentru  

utilizare prelungită.

Forma convexă îmbunătățește gradul de confort al utilizatorului; supapa 

de expiraţie 3M™ CoolFlow™ elimină acumularea aerului cald și 

umed din interiorul măștii. Benzile de fixare ajustabile pe cap în 4 

puncte, precum și clema flexibilă pentru nas, contribuie la obţinerea 

unei fixări confortabile.

Măștile de protecţie respiratorie 3M 9925 și 9928 au fost concepute 

special pentru operaţiile de sudură astfel încât să asigure protecţie 

faţă de ozon și de fumul de sudură, și, suplimentar, faţă de mirosurile 

nocive. Măștile respiratorii 3M 9925 și 9928 nu necesită operaţii de 

întreţinere costisitoare și laborioase.

Alte măşti disponibile 
pentru particule, 

fum de sudură, care 
nu necesită operaţii 

speciale de întreţinere

Aplicaţii uzuale
 + Construcţii
 + Industria oţelului și a aliajelor
 + Construcţii / Reparaţii navale
 + Olărit
 + Pulberi de substanțe chimice
 + Sudură
 + Metalurgie / Siderurgie
 + Industria prelucrării metalelor
 + Industria vopselurilor

Material 3M™ 
performant,  
de filtrare

Supapă 3M™ 
CoolFlow™

Garnitură 
de etanşare 
(pentru seria 
9928)

Benzi 
ajustabile Carbon activ

Măştile de protecţie 
respiratorie pentru 
particule 3M™ 9925
Sunt disponibile și în seturi 
de câte 5

Mască specială pentru fumul de sudură  
3M™ 9928
Clasificare: EN 149:2001+A1:2009 FFP2 R D
Protecţie Pulberi / Aerosoli / Ozon / Mirosuri neplăcute
Nivelul maxim de utilizare: până la de 10 ori VLM* 
pentru ozon și până la de 10 ori VLM* pentru particule 
sub VLM* pentru mirosurile neplăcute

pentru particule
3M™ Măști de protecție respiratorie,
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Măști pentru aplicații speciale
Măștile 3M™ pentru aplicații speciale au fost concepute pentru 

domenii de activitate specifice. Măștile sunt prevăzute cu un strat de 

carbon activ, asigurând protecție pentru gaze și vapori, în concentrații 

sub VLM*, și filtrând mirosurile neplăcute. Se utilizează pentru o gama 

variată de aplicații de la sudură la sortarea deșeurilor.

Măștile au o greutate redusă, sunt confortabile și oferă protecție 

împotriva pulberilor și aerosolilor.

Suplimentar rețin vaporii organici sau gazele acide sub nivelul VLM 

precum bioxidul de sulf și acidul fluorhidric (în funcție de model).

Forma convexă, cele două benzi de fixare,  spuma pentru etanșare în 

zona nasului, clema pe nas, garantează o purtare confortabilă pentru 

diverse tipuri și dimensiuni ale feţei. 

Supapa brevetată 3M™ CoolFlow™ pentru măștile 3M™ Seria 9914, 

9922, 9926 și 9936, precum și carcasa exterioară rezistentă la pliere 

cu care sunt prevăzute toate produsele, oferă protecţie durabilă și 

confortabilă, inclusiv în condiţii de temperatură ridicată și de umiditate 

crescută. Aceste măști respiratorii nu necesită operaţii de întreţinere 

costisitoare.

Caracteristici şi avantaje:

Design în formă de cupă
 + Se potrivește excelent la majoritatea 
formelor și dimensiunilor feţei

 + Își păstrează forma pe parcursul utilizării
 + Rezistentă la colaps

Material 3M™ performant,  
de filtrare

 + Filtrare eficientă combinată cu rezistență 
redusă la respirație

 + Durabilă

Supapă 3M™ CoolFlow™
 + Evacuează aerul cald și umed din 
interiorul măștii, pentru confort ridicat

 + Minimizează riscul de aburire al 
ochelarilor de protecţie

Stratul de carbon
 + Asigură protecţie împotriva nivelurilor 
periculoase de vapori organici (valori mai 
mici decât VLM*)

Benzi de fixare codificate pe culori
 + Nivelul de performanță este ușor de 
identificat potrivit codului culorilor benzilor 
de fixare 

Compatibile cu
 + Echipamente 3M™ de protecţie oculară
 + Echipamente 3M™ de protecţie auditivă

Mască de protecţie respiratorie pentru particule  
3M™ 9914
Clasificare: EN 149:2001+A1:2009 FFP1 NR D

Protecţie Aerosoli / Pulberi / vapori organici sub nivelul VLM
Nivelul maxim de utilizare: Până la de 4 x VLM pentru 
particule și sub VLM pentru vapori organici
Disponibile, de asemenea, în seturi de câte 5

Mască de protecţie respiratorie 
pentru particule 3M™ 9906
EN 149:2001+A1:2009 FFP1 NR D
Protecţie: Aerosoli / Pulberi / acid  
fluorhidric sub nivelul VLM

Nivelul maxim de utilizare: Până la de 4 ori VLM pentru 
particule și sub VLM pentru acidul fluorhidric

Mască de protecţie respiratorie 
pentru particule 3M™ 9913
EN 149:2001+A1:2009 FFP1 NR D
Protecţie Aerosoli / Pulberi / Vapori 
organici sub VLM
Nivelul maxim de utilizare: 

Până la de 4 x VLM pentru particule și sub VLM pentru 
vapori organici

Mască de protecţie respiratorie 
pentru particule 3M™ 9915
Clasificare: 
EN 149:2001+A1:2009 FFP1 NR D
Protecţie  Aerosoli/ Pulberi / gaze 
acide sub nivelul VLM

Nivelul maxim de utilizare: Până la de 4 x VLM pentru particule 
și sub VLM pentru gaze acide

Mască de protecţie respiratorie 
pentru particule 3M™ 9936
EN 149:2001+A1:2009 FFP3 R D
Protecţie Praf / Pulbere / gaze acide sub 
nivelul VLM
Nivelul maxim de utilizare: 

Până la de 50 x VLM pentru particule și sub VLM pentru gaze 
acide

Alte măşti 3M™ disponibile, pentru  
aplicații speciale, ce nu necesită operații de 
întreținere costisitoare

Mască de protecţie respiratorie 
pentru particule 3M™ 9926
EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D
Protecţie Praf / Pulberi/ Gaze acide
Nivelul maxim de utilizare: 
Până la de 12 x VLM pentru 
particule și sub  VLM pentru gaze 
acide

Mască de protecţie respiratorie 
pentru particule 3M™ 9922
EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D
Protecţie Praf / Pulberi /Niveluri 
periculoase de ozon
Nivelul maxim de utilizare:  
 până la de 10 ori VLM pentru ozon
Până la de 10 x VLM pentru particule și 
sub VLM pentru vapori organici

Material 3M™ 
performant, 
 de filtrare

Supapă 3M™ 
CoolFlow™Carbon activ

Garnitură 
de etanşare 
(pentru seria 
9936)
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