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1989

1991

1992

În mediul de lucru puteți fi expus la numeroase noxe periculoase pentru 

sănătate. 3M a dezvoltat măști de protecție respiratorie și filtre adecvate 

acestora pentru a oferi o protecție eficientă împotriva gazelor, vaporilor 

și particulelor. Doar dacă purtați echipamentul de protecție respiratorie 

adecvat sunteți protejat corespunzător. Măștile sunt disponibile în 

diferite modele și mărimi pentru fixarea perfectă, pentru fiecare 

conformație a capului.

Măşti de protecţie 
respiratorie

reutilizabile

Cartuș 3M cu o formă special creată pentru un câmp 
vizual periferic îmbunătăţit și o mai bună distribuţie a 
greutăţii

3M concepe și produce primul conector 
pentru cartuș "tip baionetă"

3M creează și implementează o nouă tehnologie 
inovativă de filtrare integrată în modelul de mască 
seria 4000, rezultatul fiind o mască mult mai ușoară

3M creează primele discuri de filtrare  
neţesute și fără fibre de sticlă
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2009

Selectarea Echipamentului de Protecţie Respiratorie în patru pași:

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

2 Evaluaţi riscurile – estimaţi nivelurile periculoase în 

funcţie de standardele de siguranţă și luaţi în calcul forme 

alternative de protecţie – auditivă, vizuală și corporală.

3 Selectaţi masca de protecţie respiratorie corectă – de unică 

folosinţă sau reutilizabilă, semimască sau mască integrală, 

cu presiune pozitivă sau cu aducţie de aer.

4 Instruiți cu privire la fixarea corectă a măștii, pentru o 

protecție ridicată.

3M dezvoltă primul filtru cu 
formă dreptunghiulară, cu 
capacitate unică de verificare 
a etanșării obţinute

3M lansează masca integrală de protecţie 
respiratorie seria 6000, care oferă cel mai 
bun câmp vizual precum și o greutate 
extrem de redusă

3M dezvoltă primul filtru împotriva 
nivelurilor periculoase de vapori 
organici HF P3 R. Acesta oferă cel 
mai redus nivel de rezistenţă la 
respiraţie disponibil dintre toate 
produsele de pe piaţă

3M prezintă supapa de expiraţie 
CoolFlow™ pentru reducerea 
aerului cald și umed acumulat în 
interiorul semimăștii de protecţie 
respiratorie seria 7500
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Aplicaţie Noxe Protecție recomandată

Vopsire, pulverizare, smălţuire, acoperire cu strat 
protector

Vopsea pe bază de solvenţi** A2P3 R

Pulverizare cu vopsea anti-mucegai/ debavurare A2P3 R

Vopsea solubilă pe bază de apă A1P2 R

Solvenţi, rășini, rășini sintetice** A2P3 R

Vopsea pe bază de latex, solvenți reziduali A2P3 R

Agenţi chimici de protejare a lemnului A1P2 R

Întreţinere Dezinfectare, curăţare* ABEK P2 R

Decorare Adeziv pulverizabil, spumă, lacuri, lipici A1P2 R

Sortarea deșeurilor Bacterii, mirosuri neplăcute A1P2 R

Agricultură Pesticide, insecticide ABEK1P2 R

Agenţi chimici de tratare a lemnului Lipire, adeziv pulverizabili A2P3 R

Construcţii, șlefuire, tăiere, perforare

Cătrănire A2P3 R

Lipire, etanșare A1P2 R

Spumă izolatoare pulverizabilă A1P2 R

Acoperire cu lac protector

Solvent organic/cu punctul de fierbere mai mic de 65 C AXP3 R

Soluţie pentru îndepărtat vopseaua pe bază de amoniac ABEK

Soluţie de protecţie poliuretanică** ABEP3 R

Lacuri și vopsele pe bază de solvenţi A2

Lacuri și vopsele pe bază de apă A1

Lipire Solvenţi care conţin adeziv A1

Manipulare

Dioxid de carbon ABE

Acid clorhidric ABE

Îngrășământ natural  lichid ABEK

Amoniac K

Aldehidă formică A1 + Form

Depozitarea / transportul substanţelor periculoase ABEKP3 R

* Atenție: Acest ghid are doar rol de prezentare generală. Nu trebuie utilizat ca singura sursă pentru selectarea măștilor. Detalii privind performanța și limitările sunt menționate pe ambalajul produsului și în 
instrucțiunile de utilizare. Înainte de folosirea măștilor de protecție respiratorie, utilizatorul trebuie să citească și să își însușească instrucțiunile de utilizare pentru fiecare produs. Vă rugăm să consultați legislația 
în vigoare.
** Limite de utilizare pentru măștile de protecție respiratorie cu filtre de gaze și vapori:
Semimăștile pot fi utilizate până la 50x Valoarea Limită Maximă. Măștile integrale pot fi utilizate până la 200 x VLM (în funcţie de filtru).
Filtrele clasa 1 - până la 10 x VLM sau 1000 mg/m3 (0,1 Vol%); Filtrele clasa 2 - până la 10 x VLM sau 5000 mg/m3 (0,5 Vol%), în funcție de limita atinsă.
Filtrul AX pentru temperaturi de fierbere scăzute (legături organice cu punct de fierbere sub 650C).
Filtrul AX se utilizează doar împreună cu masca integrală 3M™. Filtrul AX este recomandat pentru o singură utilizare.
Filtrele A1 și A2 - pentru vapori organici cu punct de fierbere peste 65o C se utilizează împreună cu semimăștile și măștile integrale 3M.
  
  *exceptând formaldehida
** În caz de izocianați, vă rugăm contactați un reprezentant 3M

1. Identificați riscurile

2. Evaluați riscurile
Limite de aplicare a măștilor de protecţie respiratorie cu filtre interschimbabile

NPF*
Informaţii importante

Semimăști Măști integrale

  4   4
Nu se recomandă folosirea pentru protecție faţă de parti-
cule cancerigene sau materiale radioactive, precum și faţă 
de substanţe cu risc biologic de grupă 2 u. 3 și enzime.

12 16
Nu se recomandă folosirea pentru protecție față de par-
ticule de materiale radioactive, substanţe cu risc biologic 
de grupă 3 sau enzime.

50 200**

Alb – Protecţie pentru particule 
Maro– Protecţie pentru vapori organici 
Gri – Protecţie pentru vapori anorganici 
Galben – Protecţie pentru gaze acide 
Verde – Protecţie pentru amoniac și derivaţi 
din amoniac

* Factor Nominal de Protecţie      **Limită 3M™

reutilizabile
3M™ Măşti de protecţie respiratorie
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6035 P3R 2125 P2R 2135 P3R6038 P3R(HF)

6038 P3R(HF)
2128 P2R
2138 P3R

774/7725 P2 R3351 A1 3391 A1P2 R

6051 A1
6055 A2
6054 K1

6051 A1
6055 A2
6054 K1

5015911 P1R
5925 P2R
5935 P3R

6057 ABE1
6059 ABEK1
6075 A1+Formaldehidă

6096 A1HgP3R
6098 AXP3R*
6099 ABEK2P3R*

Măști de protecție respiratorie reutilizabile 3M™ Seria 4000 Seria 3000 Seria 6000 Seria 7000 Seria 6000 Seria 7907S

Semimască Semimască Semimască Semimască Mască integrală Mască integrală  
Durabilitate

Nu necesită întreţinere

Pachet complet de utilizare

Confort

Greutate redusă

Ușor de fixat pe faţă

Benzi ajustabile pentru fixarea pe cap

Posibilitatea de coborâre a măștii

Design ușor de curăţat

Dezasamblare rapidă pentru operații de intreținere

Supapă de expirație 3M™ CoolFlow™

Compatibilă cu sistemul cu aducţie de aer 3M™

Sistem modular pentru înlocuirea filtrelor

Gamă variată de filtre

Protecţia oculară

Ansamblu de benzi de fixare pe cap cu 6 puncte de prindere

Membrană maleabilă care facilitează vorbirea

Piese de schimb

Accesorii

Produs disponibil în diverse mărimi

Dimensiuni codificate pe culori

3.1 Selectați masca de protecţie respiratorie adecvată

3.2 Selectaţi filtrul adecvat

Protecție doar împotriva 
particulelor

Sistem opțional 3M™ S-200, 
cu regulator, compatibil cu 
măşti de protecţie respiratorie 
reutilizabile 3M™

* A se utiliza numai împreună cu măștile integrale 3M

6057 ABE1
6059 ABEK1
6075 A1+Formaldehidă

Protecţie combinată împotriva 
particulelor, gazelor și vaporilor

Protecţie doar împotriva gazelor și 
vaporilor

Protecţie împotriva particulelor și 
mirosurilor neplăcute

Protecţie combinată împotriva 
particulelor, gazelor și vaporilor
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Îngrijirea şi întreţinerea măştilor de protecţie 
respiratorie reutilizabile
Echipamentele de protecţie respiratorie reutilizabile 3M™ necesită 

verificarea la intervale regulate de timp și întreţinerea corespunzătoare 

pentru a garanta nivelul optim de eficienţă și protecţie pentru utilizator.

Întreţinerea necorespunzătoare a produsului poate duce la scăderea 

capacității de protecție și, de asemenea, poate reduce durata de 

utilizare a echipamentului, atrăgând costuri suplimentare pentru a fi 

înlocuit. Instrucţiunile care însoțesc produsele conţin și recomandări 

referitoare la modul adecvat de efectuare a verificării echipamentului.

3M Divizia de Sănătate Ocupaţională şi Siguranţa Mediului

3M™ seria 6000 – Mască integrală de protecţie respiratorie
Curăţare şi Verificare

Înainte de utilizare
•	 Verificaţi masca de protecţie respiratorie în caz de fixare incorectă sau părţi 

deteriorate. Înlocuiţi, dacă este necesar.
•	 Verificaţi supapa de expiraţie. Orice supapă deteriorată sau defectă trebuie 

înlocuită.

Lunar
•	 Realizaţi toate verificările conform etapei “Înainte de utilizare”.
•	 Verificaţi:
•	 Etanşarea pe faţă
•	 Suportul pentru nas
•	 Benzile de fixare
•	 Supapele şi garniturile
•	 Viziera
•	 Creaţi o evidenţă a verificărilor lunare

ÎNLOCUIŢI TOATE PĂRŢILE DETERIORATE IMEDIAT, ÎN 
VEDEREA ASIGURĂRII NIVELULUI CORECT DE PROTECŢIE

După utilizare 
•	 Realizaţi dezasamblarea prin îndepărtarea filtrelor şi a suportului 

pentru nas. Adaptorul central, viziera şi garnitura de etanşare pot fi 
îndepărtate, de asemenea, dacă este necesar.

•	 Curăţati cu şerveţele 3M 105 sau prin scufundarea echipamentului 
în soluţie caldă de curăţare, şi frecaţi cu o perie moale până ce 
rămâne curat.  Componentele pot fi, de asemenea, curăţate prin 
spălare. Temperatura apei nu trebuie să depăşească 50˚C.

•	 Nu utilizaţi agenţi de curăţare ce conţin lanolină sau alte substanţe 
uleioase.

•	 Dacă este necesar, dezinfectaţi prin impregnare cu o soluţie dezin-
fectantă ce conţine o bază cuaternară de amoniu sau hipoclorit de 
sodiu (clor 50ppm).

•	 Clătiţi în apă caldă curată.
•	 Lăsaţi să se usuce în aer liber, într-o atmosferă necontaminată.

Comandarea consumabilelor, componentelor de 
rezervă şi accesoriilor 
Pentru a cere o cotaţie sau a plasa o comandă în legătură cu aceste 
articole, vă rugăm să contactaţi Distribuitorul Autorizat 3M din regiunea 
dumneavoastră.

Mai multe informaţii 
Dacă necesitaţi îndrumare suplimentară cu privire la Îngrijirea şi Întreţi-
nerea măştii dumneavoastră 3M de protecţie respiratorie, vă rugăm să 
contactaţi un operator al Liniei de Asistenţă 3M.

Linia de asistenţă pentru Divizia 3M de Sănătate 
şi Siguranţă
0800 070 036 (Info Line România).Divizia de Siguranţă Ocupaţională  si 

Siguranţa Mediului
3M Romania
Bucharest Business Park, corp D,et.3, 
Str. Menuetului nr. 12, sector 1, Bucureşti 
Tel. (021) 202 8000 
Info Line: 0800 070 036
Fax. (021) 317 3184
www.SigurantaPersonala.ro

Vă rugăm reciclaţi. © 3M 2007. 
Toate drepturile rezervate 3

3M Divizia de Sănătate Ocupaţională şi Siguranţa Mediului

3M™ seria 7500 – Semimască de protecţie respiratorie
Curăţare şi Verificare

Înainte de utilizare
•	 Verificaţi masca de protecţie respiratorie în caz de fixare incorectă sau părţi 

deteriorate. Înlocuiţi, dacă este necesar.
•	 Verificaţi supapa de expiraţie. Orice supapă deteriorată sau defectă trebuie 

înlocuită.

Lunar
•	 Realizaţi toate verificările conform etapei “Înainte de utilizare”.
•	 Verificaţi:
•	 Etanşarea pe faţă
•	 Benzile de fixare şi harnaşamentul pentru cap
•	 Supapele 
•	 Creaţi o evidenţă a verificărilor lunare

ÎNLOCUIŢI TOATE PĂRŢILE DETERIORATE IMEDIAT, ÎN 
VEDEREA ASIGURĂRII NIVELULUI CORECT DE PROTECŢIE

După utilizare 
•	 Curăţarea este recomandată după fiecare utilizare.
•	 Îndepărtaţi filtrele pentru gaz/vapori şi/sau particule.  .
•	 Curăţati cu şerveţele 3M 105 sau prin scufundarea echipamentului 

în soluţie caldă de curăţare, temperatura apei nedepăşind 50˚C, şi 
frecaţi cu o perie moale până ce rămâne curat

•	 Clătiţi în apă caldă curată.
•	 Lăsaţi să se usuce în aer liber, într-o atmosferă necontaminată.

Comandarea consumabilelor, componentelor de 
rezervă şi accesoriilor 
Pentru a cere o cotaţie sau a plasa o comandă în legătură cu aceste 
articole, vă rugăm să contactaţi Distribuitorul Autorizat 3M din regiunea 
dumneavoastră.

Mai multe informaţii 
Dacă necesitaţi îndrumare suplimentară cu privire la Îngrijirea şi Întreţi-
nerea măştii dumneavoastră 3M de protecţie respiratorie, vă rugăm să 
contactaţi un operator al Liniei de Asistenţă 3M.

Linia de asistenţă pentru Divizia 3M de Sănătate 
şi Siguranţă
0800 070 036 (Info Line România).

Divizia de Siguranţă Ocupaţională  si 
Siguranţa Mediului
3M Romania
Bucharest Business Park, corp D,et.3, 
Str. Menuetului nr. 12, sector 1, Bucureşti 
Tel. (021) 202 8000 
Info Line: 0800 070 036
Fax. (021) 317 3184
www.SigurantaPersonala.ro

Vă rugăm reciclaţi. © 3M 2007. 
Toate drepturile rezervate 3

reutilizabile
3M™ Măşti de protecţie respiratorie
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Sistemul unic și compatibil de atașare a filtrelor permite atașarea 

filtrelor de diverse tipuri foarte ușor, printr-un simplu click. Atât semi-

măștile cât și măștile integrale 3M™ se disting prin calitate și fiabilitate. 

Selectarea măștii și filtrului corespunzător depinde de mediul efectiv 

de lucru precum și de cerinţele individuale. Toate măștile de protecţie 

respiratorie sunt calificate din punct de vedere al calității prin testele la 

care au fost supuse, pentru a asigura un nivel de protecție ridicat.

Astfel, măștile de protecţie respiratorie 3M™ vă oferă siguranţă și 

productivitate sporită.

Filtre pentru gaze și vapori 3M™ seria 6000

Filtru Nivel de protecţie Protecţie oferită împotriva:

6051 A1 gaze organice și vapori (punct de fierbere peste 
65o C)

6054 K1 amoniac și derivații acesteia

6055 A2 vapori organici (punct de fierbere peste 65o C)

6057 ABE1 vapori organici (punct de fierbere peste 65o C), 
vapori anorganici și gaze acide

6059 ABEK1
vapori organici ((punct de fierbere peste 65o C), 
vapori anorganici, gaze acide, amoniac și derivaţii 
acestuia.

6075 A1+formaldehidă vapori organici (punct de fierbere peste 65o C) și 
formaldehidă

Filtru pentru gaze/vapori și particule:

6096 A1 HgP3R vapori organici, vapori de mercur și particule

6098* AXP3R
vapori organici aparţinând unui singur compus 
chimic (cu punctul de fierbere mai mic de 65 C) și 
particule

6099* A2B2E2K2P3 R vapori organici, vapori anorganici și gaze acide, 
amoniac, derivaţi ai amoniacului și particule

*  Numai în cazul măştilor integrale. 
Filtrele seria 6000 corespund următoarelor standarde europene: EN14387 şi EN143.

Filtre pentru particule 3M™ seria 5000

Filtru Nivelul de protecţie Protecţie oferită împotriva:

Pentru combinaţii cu filtre de gaze:

5911 P1R Particule lichide și solide

5925 P2R Particule lichide și solide

5935 P3R Particule lichide și solide

501 Capac pentru fixarea prefiltrului de particule 
deasupra filtrelor de gaze și vapori

Filtre pentru particule 3M™ Seria 6035/6038

Filtru Nivelul de protecţie Protecţie împotriva:

6035 P3R Particule solide și lichide - în carcasă din 
plastic pentru utilizare în condiții dificile

6038 P3R

Particule lichide și solide. Suplimentar, împotri-
va vaporilor organici și gazelor acide sub VLM 
- într-o carcasă din plastic, pentru utilizare în 
aplicații dificile

Sistem 3M™ de fixare a filtrelor tip baionetă

Filtre pentru particule 3M™ Seria 2000 

Filtru Nivel de protecţie Protecţie oferită împotriva:

2125 P2R Particule lichide și solide

2128 P2R

Particule lichide și solide. Protecţie suplimen-
tară pentru ozon în concentraţii de până la 
de 10 ori Valoarea Limită Admisă și pentru 
vapori organici / gaze acide în concentraţii sub 
Valoarea Limită Admisă

2135 P3R Particule lichide și solide

2138 P3R

Particule lichide și solide. Protecţie suplimen-
tară pentru ozon în concentraţii de până la de 
10 ori Valoarea Limită Admisă și pentru vapori 
organici / gaze acide în concentraţii sub VLA

Filtrele seria 5000 pot fi folosite odată cu filtrele seria 6000 împreună cu un suport de fixare de tip 501, şi fără filtrele seria 6000 dar împreună cu un capac filtrant 603 şi cu un suport de fixare 501.
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Caracteristici și avantaje:

Semimască
 +  Design aplatizat pentru vizibilitate  
periferică îmbunătățită

 + Greutate redusă

 + Material moale, care nu provoacă alergii, cu garnitură 
texturată în zona de etanşare pe față

Filtre încorporate
 + Patru variante de filtre disponibile, fiecare oferă 
protecție pentru noxe din industrie

 + Construcţie integrată: filtrele sunt deja incluse 
în mască

Supapă de expiraţie
 + Este poziţionată central pentru a evacua aerul cald şi 
umed expirat

Benzi de fixare ajustabile 
 + Fixare stabilă şi sigură

 + Uşor de fixat

Economice
 + A se utiliza până în momentul deteriorării, filtrele 
pentru particule se colmatează, filtrele pentru gaze 
se saturează 

Practice
 + Pachetul resigilabil, cu închidere etanşă asigură 
depozitarea facilă şi igienică a produsului între 
utilizări

Accesorii
 + Prefiltrul 3M™ 400 poate fi utilizat pentru a prelungi 
durata de viață a filtrelor principale 

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

Semimăşti 3M™ Seria 4000
Măștile de protecţie respiratorie 3M™ seria 4000 reprezintă o gamă de 

semimăști gata pentru utilizare, fără a fi nevoie de întreţinere. Filtrele 

sunt încorporate și asigură protecţie eficientă împotriva unei combinații 

de gaze, vapori sau de particule. Tehnologia unică de filtrare conferă 

măștii un design aplatizat pentru un câmp vizual extins astfel încât să 

ofere un nivel ridicat de confort în timpul utilizării.

3M™ 4251  
Mască de protecţie respiratorie care nu necesită 
întreţinere
EN405:2001+A1:2009

Semimăști 3M™ Seria 4000.

3M™ 4251
Mască de protecţie 
respiratorie pentru 
vapori organici* și 
particule
FFA1P2 R D

3M™ 4279
Mască de protecţie 
respiratorie pentru 
vapori organici* / 
vapori anorganici + 
gaze acide / amoniac / 
particule
FFABEK1P3 R D

Accesorii 3M™ pentru semimăștile  
Seria 4000

3M™ 4255
Mască de protecţie 
respiratorie pentru vapori 
organici* și particule
FFA2P3 R D

3M™ 4277
Mască de protecţie 
respiratorie pentru 
vapori organici* / vapori 
anorganici + gaze acide / 
particule
FFABE1P3 R D

Protecție 3M™ 400

*Vapori organici cu punctul de fierbere peste 65°  C

reutilizabile
3M™ Măşti de protecţie respiratorie
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Semimăşti 3M™ Seria 7500
Semimăștile reutilizabile 3M™ Seria 7500 au impus un nou standard în 

ceea ce privește confortul. Rezistența la respirație ajută la minimizarea 

acumulării aerului cald și umed expirat, pentru un confort ridicat.

Disponibile în trei mărimi, toate prezentând sistemul 3M™ tip baionetă  

pentru fixarea unei game extinse de filtre de protecție împotriva gazelor, 

vaporilor și particulelor.

În plus, semimăștile pot fi folosite împreună cu Sistemele cu Aducţie de 

Aer 3M™.

Caracteristici și avantaje:

Benzi pentru fixarea pe cap
 + Fixare sigură şi confortabilă

 + Presiune redusă asupra feţei şi puţine  
puncte de tensiune

Semimască din silicon
 + Funcţia de glisare a măştii peste faţă sporeşte gradul 
de confort în timpul întreruperii activităţii

 + Model compatibil cu protecţiile oculare 3M™

 + Materialul moale pe bază de silicon al măştii  
sporeşte confortul şi durabilitatea acesteia

 + Material subțire în zona nasului pentru confort ridicat

 + Greutate redusă de 136 gr.

Supapă de expiraţie 3M™ CoolFlow™
 + Grad redus de rezistenţă la respiraţie

 + Respiraţie mai uşoară

 + Evacuează aerul cald şi umed expirat,  
acumulat în mască

 + Reduce vibraţiile supapei

 + Direcţionează fluxul de aer expirat în partea  
de jos a măştii

 + Se menține curată

Design aplatizat
 + Minimizează impactul asupra câmpului vizual

 + Minimizează efectul de reţinere a murdăriei

 + Capacitate redusă de aburire a ochelarilor  
de protecţie

Atașarea filtrelor
 + Designul cu două filtre oferă rezistență redusă la 
respirație

 + Oferă o mai bună distribuire a greutăţii şi o fixare 
mai echilibrată

 + Câmp periferic îmbunătăţit

 + Fixare sigură şi confortabilă

 + Marcaj pentru punctele de ataşare

 + Sistem flexibil de filtre pentru gaze, vapori şi particule 

 + Opțional  conectare la sistem cu aducţie de aer

Plus
 + Gamă completă de piese de rezervă disponibile

 + Trei dimensiuni disponibile, în culori diferite  
pentru o identificare uşoară

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

Semimască 3M™ 7503 
EN140:1998
3M™ 7501 - mică (albastru-gri)
3M™ 7502 - medie (albastru deschis)
3M™ 7503 - mare (albastru închis)

Semimască 3M™ 7002 
prevăzută cu garnitură 
de etanșare cauciucată 
și suport texturat pe nas, 
antialunecare și 
antiiritaţii
3M™ 7002 - medie
3M™ 7003 - mare

Alte măști 3M™ reutilizabile

Noile măști respiratorii gata de utilizare 
Seria 7500
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Semimăști reutilizabile 3M 6000

Semimăștile reutilizabile 3M™ Seria 6000 sunt economice, ușor 

de întreţinut, confortabile și extrem de ușoare. Disponibile în trei 

dimensiuni, toate măștile includ sistemul 3M™ de fixare a filtrelor tip 

baionetă, permiţând atașarea unei game variate de filtre care să vă 

protejeze împotriva gazelor, vaporilor și particulelor. 

Semimăștile 3M™ seria 6000 pot fi utilizate, de asemenea, împreună 

cu Sistemele 3M™ cu aducţie de aer, pentru mai multă flexibilitate și 

confort.

Semimăşti 3M™ Seria 6000 

Caracteristici și avantaje:

Benzi pentru fixare pe cap
 +  Model creat special pentru a menţine 
compatibilitatea cu celelalte produse 3M™  
de protecţie oculară şi a capului

 + Sistem confortabil de fixare

 + Uşor de fixat

Semimască ușoară din elastomer
 + Trei dimensiuni colorate diferit pentru 
identificare rapidă

 + Material uşor, pe bază de elastomer,  
pentru confort garantat 

 + Deosebit de uşoară -  82gr

 + Costuri de întreținere minime

Design aplatizat
 + Minimizează impactul asupra câmpului vizual

 + Uşor de utilizat

Atașarea filtrelor
 + Designul cu două filtre oferă rezistență  
redusă la respirație

 + Distribuie uniform greutatea şi asigură  
o fixare echilibrată

 + Câmp periferic îmbunătăţit

 + Fixare sigură şi confortabilă

 + Marcaj pentru punctele de ataşare

 + Sistem flexibil de filtre pentru gaze, vapori şi particule 

 + Optional - conectarea la Sistemul 3M™ cu  
aducție de aer

 

Plus
 + Piese de schimb disponibile

 + Trei dimensiuni disponibile, în culori diferite pentru o 
identificare uşoară

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

Semimască 3M™ 6200 (medie) 
EN140:1998
3M™ 6100 - mică (gri deschis)
3M™ 6200 - medie (gri)
3M™ 6300 - mare (gri închis)

Noile seturi complete, gata pentru utilizare 

reprezintă cea mai simplă soluție pentru o 

protecție eficientă în majoritatea aplicațiilor din 

industrie, construcţii, agricultură și fabricarea 

vopselelor. Fiecare set conţine o semimască 

împreună cu un set de filtre care oferă protecţie 

pentru gaze organice, vapori și particule. Puteţi 

opta între două tipuri diferite de combinaţii 

de filtre, A1P2 R și A2P3 R, pentru cel care 

corespunde cel mai bine nevoilor dumneavoastră 

de protecţie.

reutilizabile
3M™ Măşti de protecţie respiratorie
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+

+

+

SAU

Semimăşti 3M™ seria 3000 
Noile măști de protecţie respiratorie Seria 3000 reprezintă alegerea 

perfectă în ceea ce privește  nivelul de protecție, gradul de confort, totul 

la un preț avantajos. Compacte și ușoare, acestea se fixează ușor pe față, 

fără a afecta câmpul vizual.

Permit atașarea rapidă a filtrului combinat sau a filtrului de gaze.

Caracteristici și avantaje:

Ușor de utilizat
 + Designul aplatizat permite un câmp vizual  
mai larg

 + Greutate redusă

 + Confortabilă, datorită materialului  
uşor pe bază de elastomer

 + Disponibilă în două dimensiuni 
 (S/M şi M/L)

Versatile
 + Accesorii suplimentare ataşabile printr-un simplu 
click, corespunzătoare unei varietăți de aplicații

 + Opțional filtre pentru vapori organici / gaze

 + Opțional filtre pentru protecţie combinată pentru 
vapori organici şi particule

Avantaje
 + Durabilă

 + Calitatea 3M™ la un preţ avantajos 

 + Pentru a atinge gradul de confort optim, selectați o 
mască de protecţie respiratorie care poate fi  
utilizată împreună cu alte echipamente de  
protecţie, în cazul în care se impune folosirea 
acestora

Varianta 1: Pentru protecţie împotriva vaporilor organici (punct de fierbere>65 °C)

Varianta 2: Pentru protecţie împotriva gazelor organice/vaporilor și particulelor 

Variante de filtre

Semimască 3M™ 3200
EN 140:1998

Gama de produse de protecţie respiratorie 
3M™ seria 3000

3M™ 3391 A1P2 R
Filtru pentru gaze organice 
și vapori cu filtru pentru 
particule atașat

3M™ 3351 A1
Filtru pentru gaze organice 
și vapori

Semimască 
3M™ 3200 / 3M™ 3100

3M™ 774
Capac pentru fixare

3M™ 7725 P2 R
Prefiltru

3M™ 3212
Kit de protecţie respiratorie 
împotriva vaporilor oganici

Semimască 3M™ 3100 - mică/medie
gri deschis
Semimască 3M™ 3200 - medie / mare
(gri)

NOU
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Măşti integrale reutilizabile 3M™ Seria 6000 
Măștile integrale 3M™ Seria 6000 sunt ușor de utilizat și confortabile. 

Noua supapă de expirație asigură durabilitate sporită și este ușor de 

menținut curată. Disponibile în trei mărimi, toate prevăzute cu sistem 

de fixare 3M™ tip baionetă, care permite adăugarea unei game extinse 

de filtre ușoare duble care oferă protecție împotriva gazelor, vaporilor și 

particulelor, în funcţie de cerinţele dumneavoastră. 

3M™ 6800 (M)  
Mască integrală
EN136:1998 (Clasa 1)

Caracteristici și avantaje:

Mască integrală
 + Mască moale, non-alergică, fabricată din elastomer

 + Extrem de uşoară (400 grame), pentru un nivel 
ridicat de confort

Vizieră cu acoperire integrală a feţei
 + Câmp vizual extins

 +  Vizieră din policarbonat, rezistentă la zgârieturi 
conform EN166:2001 B

Patru benzi pentru fixarea pe cap
 + Uşor de fixat pe față şi de scos

 + Echilibrată

Supapă de expiraţie patentată  
3M™ CoolFlow™ 

 + Grad redus de rezistenţă la respiraţie

 + Respiraţie mai uşoară

 + Reduce aerul cald şi umed expirat acumulat în 
interiorul măştii

 + Reduce vibraţiile supapei

 +  Direcţionează fluxul de aer expirat în  
partea de jos a măştii

 + Minimizează murdăria colectată

Atașarea filtrelor
 + Designul cu două filtre oferă rezistență redusă la 
respirație, distribuire îmbunătățită a greutății, fixare 
echilibrată şi câmp vizual îmbunătățit

 +  O mai bună distribuire a greutăţii şi o fixare mai 
echilibrată

 + Câmp periferic îmbunătăţit

 + Fixare sigură şi confortabilă

 + Marcaj pentru punctele de ataşare

 +  Sistem flexibil pentru filtre de gaze, vapori şi particule 

 + Opțional - conectare la sistem cu aducție de aer

3M™ 105 
Șerveţele pentru 
curăţarea 
garniturii de 
etanșare 

3M™ 107
Geantă de 
transport/
depozitare pentru 
masca integrală 

3M™ 106 
Geantă de 
transport 

Plus
 + Disponibile în trei mărimi: 
6700 – mică 
6800 – medie 
6900 – mare

Compatibile cu
 + Echipamente 3M™ de protecţie auditivă

Accesorii pentru măștile de protecţie 
respiratorie 3M™

NOU

reutilizabile
3M™ Măşti de protecţie respiratorie



35

Cea mai robustă mască de protecţie respiratorie de la 3M, concepută 

să ofere confort și flexibilitate în medii de lucru extreme.

Menită să furnizeze un nivel maxim de confort și un câmp vizual extins, 

masca din Clasa 2 prezintă un segment din silicon moale, pentru nas, 

precum și o vizieră extinsă ce permite o capacitate de vizualizare 

periferică superioară. Este singura mască de protecţie respiratorie 

cu înveliș protector unic 3M™ Scotchgard™, ce conferă rezistenţă 

vizierei împotriva murdăriei, pulverizării de vopseluri și petelor, facilitând 

curăţarea acesteia. Mai mult, supapa de expiraţie  3M™ Cool Flow™ 

ajută la reducerea gradului de acumulare de aer cald și umed în 

interiorul măștii, pentru un confort ridicat.

Mască integrală reutilizabilă 3M™ Seria FF-400

3M™ FF-400
Mască integrală reutilizabilă 
EN 136

Dimensiuni:
3M™ FF-401 - Mică
3M™ FF-402 - Medie
3M™ FF-403 - Mare

Accesorii pentru 3M™ FF-400

Cadru confortabil
+   Poziţionează masca mai confortabil 
pe cap, reducând punctele de presiune 
și prinderea părului

Strat protector  3M™ Scotchgard™
+   Adezivul sigilează ferm marigile 
acestuia pe suprafaţa vizierei. Poate fi 
curățat și îndepărtat cu ușurință.
+   Este mai rezistent decât foliile 
standard îndepărtabile

Protecţie pentru supapa de expiraţie 

+   Învelișul protector standard asigură 
claritate în comunicare

 +  Este disponibil, de asemenea, și 
un înveliș solid opţional, ce protejează 
supapa de expiraţie de pete, aplicare 
de vopseluri și soluţii, oferind protecţie 
în medii încărcate de particule uscate

Caracteristici și beneficii:

Benzi de fixare pe cap
 + Șase benzi de fixare, pentru o fixare sigură

 + Pentru a demonstra durabilitatea, benzile au 
fost supuse unui test în care au fost întinse 
de un million de ori

Cadru confortabil opţional
 +  Acest accesoriu poziţionează masca mai 
confortabil pe cap, reducând punctele de 
presiune şi riscul de prindere a părului

Vizieră pentru întreaga faţă, cu înveliș 
protector 3M™ Scotchgard™ 

 + Vizieră extinsă, rezistentă la zgârieturi, ce 
permite o capacitate de vizualizare periferică 
superioară şi un câmp vizual extins şi clar

 + Conform – EN 166 Clasa Optică 1 

 + Uşor de curăţat – învelişul protector exclusiv 
3M™ Scotchgard™ conferă rezistenţă 
împotriva murdăriei, pulverizării de vopseluri şi 
petelor, facilitând curăţarea acesteia 

 + Învelişul opţional Scotchgard™, semi-
permanent, conferă protecţie suplimentară 
şi poate ajuta la prelungirea duratei de viaţă 
a vizierei. Adezivul sigilează ferm marginile 
acestuia pe suprafaţa vizierei, apoi putând fi 
curăţat şi îndepărtat uşor.

Garnituri de etanșare unite, din silicon
 + Elimină riscul de slăbire a garniturilor şi, implicit, 
de pierdere a acestora

Utilizare ușoară
 + Ataşamentele măştii de protecţie respiratorie 
se răsucesc uşor, facilitând asamblarea şi 
dezasamblarea rapidă

 + Permite comunicarea uşoară şi clară între 
angajaţi, datorită materialului flexibil poziționat 
sub bărbie

Design discret cu sistem de fixare tip 
baionetă

 + Distribuie în mod egal greutatea

 + Ideal pentru aplicaţii în medii de lucru înguste

Supapa de expiraţie patentată 3M™ Cool 
Flow™

 + Rezistență redusă la respirație 

 + Reduce gradul de acumulare de aer cald şi umed 
în interiorul măştii, pentru un confort ridicat

Silicon în zona de etanșare pe față
 + Conceput pentru un nivel maxim de confort, 
durabilitate şi rezistenţă

 + Disponibilă în trei dimensiuni, care permit măştii 
de protecţie respiratorie să fie adecvată pentru o 
varietate largă de forme şi dimensiuni ale feței


