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 Product Description:
  The new 3M Refi ne 300 Safety Spectacles are particularly de-
signed to suit female wearer. The low profi le streamline design 
features side protection for improved safety. The new design off ers 
excellent coverage and fi eld of vision. These products are avail-
able in either clear or bronze lens in either blue or mocha frame 
respectively which makes them an ideal choice for younger wearer. 
The bronze lenses help  protect against sunglare.

  Intended Use:
  These products are intended for protection against high speed 
particles at low energy (F) at extreme temperature conditions, 
-5oC and +55oC, (T) in accordance with EN166:2001. They also 
protect against UV radiation in accordance with EN170:2002, and 
sun glare in accordance with EN172:1994 (bronze lens only).
 
 The new Refi ne 300 range includes products which are designed 
for use in diff erent environment including outdoor where addi-
tional protection against sun glare is a key factor.  

  Key Features:
  •    Optical class 1 lens for high optical clarity and 

extended wear time.
  •    Very lightweight (25g) for maximum comfort
  •    Streamline wrap-around design for excellent 

coverage and good fi eld of vision
  •    Strong polycarbonate lenses featuring anti-scratch and 

anti-fog coating for improved vision and extended durability.
  •    Adjustable soft nose bridge for improved comfort 

and wearability.

  Applications
  These products can be used in a wide range of 
industrial applications including:
  •    Hospital / dental
  •    General laboratory
  •    Electronic component manufacture
  •    General assembly
  •    Industrial manufacturing
  •    DIY  

 Standards and Approval:
  These safety spectacles have been shown to meet the basic 
safety requirements under Article 10 of the European Community 
Directive 89/686/EEC and are thus CE marked.
 
 These products have been examined at the design stage by 
INSPEC International Ltd., 56 Leslie Hough Way, Salford, 
Greater Manchester, M6 6AJ, United Kingdom 
(Notifi ed Body number 0194).
 
 These products are tested and CE approved against EN166:2001.

  Marking:
  The lens and frame are marked in accordance with the require-
ments of EN166:2001, and associated standards including 
EN170:2002 (for UV protection) and EN172:1994 (for sun glare 
protection).
 
 Example of lens marking:
  Filter code & scale number 
for UV protection: 2C-1.2 (as per EN170:2002) 
  Manufacturer’s identifi cation: 3M
  Optical Class: 1
  Symbol for mechanical strength: FT   
(high speed impact, low energy)

 

 Example of frame marking:
  Manufacturer’s identifi cation: 3M
  Product reference: Refi ne 300
  European Standard: EN166
  Symbol for resistance to high speed 
particle test at extremes of temperature: FT 
  (high speed impact, low energy) 

 3M  ™   Refi ne 300 – Safety Spectacles
  71507-00000M Refi ne 300 (clear lenses)
  71507-00001M Refi ne 300 (bronze lenses) 
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Produse

Acest catalog include întreaga gamă de 
echipamente de protecţie individuală (EIP) de la 3M. 
De asemenea, puteţi accesa catalogul nostru de 
produse interactiv, pe Internet.

Asistenţă

În permanență alături de dumneavoastră.
Experţii 3M vă stau la dispoziţie pentru consultanţă 
la locul de muncă, instruire şi soluţii personalizate.

Documentație

Vă punem la dispoziţie broşuri şi fişe 
tehnice, care vă ajută să identificați 
soluția potrivită.

Ştiri şi evenimente

Sunteți mereu informat. Site-ul nostru 
web vă oferă noutăți, din domeniul 
siguranţei ocupaţionale. 
www.SigurantaPersonala.ro

Despre 3M

3M este o companie globală cu tehnologie 
diversificată. De mai bine de 100 de ani, 
oameni din diverse colţuri ale lumii au apelat 
la 3M pentru produse şi idei care să îi ajute în 
rezolvarea problemelor şi care să le uşureze 
viaţa. Divizia 3M Sănătate Ocupaţională 
şi Siguranța Mediului îşi propune să ofere 
produse inovative şi individualizate, în domeniul 
siguranţei şi protecţiei. Servim clienţi din peste 
200 de ţări din lume, deținem o experiență vastă 
în domeniu şi folosim cele mai bune şi inovative 
tehnologii. Pentru mai multe informaţii despre 
3M, inclusiv cu privire la produsele dezvoltate 
recent si ultimele descoperiri tehnologice, vizitaţi 
site-ul nostru web la adresa www.3M.com/ro

Descoperiţi ofertele de produse şi servicii 3M - 
concepute în mod special pentru aplicaţiile din 
domeniul dumneavoastră.
Am reunit diverse informaţii, pentru a vă ajuta să 
selectaţi produse din gama echipamentelor de 
protecţie individuală.

Soluții 

Servicii de mentenanţă și instruire tehnică

Pentru mai multe informații vă rugăm vizitaţi site-ul web www.SigurantaPersonala.ro

de a vă proteja
3M Siguranţă Ocupațională



Un mediu de lucru sigur, fără pericole, este esenţial pentru orice 

afacere. Îmbunătăţirea nivelului de protecţie şi oferirea unui 

confort ridicat angajaților, cresc productivitatea şi vă ajută să 

respectați legislația în vigoare.

Profesioniştii 3M lucrează îndeaproape cu dumneavoastră pentru 

a vă ajuta să identificați riscurile şi pentru a vă oferi cele mai 

bune soluții în domeniu.

Alături de 3M, puteţi alege cu încredere echipamentul individual 

de protecție, care oferă o protecție eficientă pentru angajații 

dumneavoastră, la locul de muncă.

Experţii 3M vă stau la dispoziţie pentru consultaţă la locul de 

muncă, instruire şi soluţii personalizate. Produsele 3M contribuie 

la garantarea protecţiei şi confortului pentru o gamă extinsă de 

aplicaţii şi pentru diverse condiţii de lucru. 

Puterea
de a vă proteja

Lumea SM



3M şi gestionarea pandemiilor
Planificarea anticipată reduce riscul întreruperilor majore de 

activitate în cazul izbucnirii de pandemii.

Experienţa şi competenţa 3M în ceea ce priveşte sprijinul 

acordat autorităţilor locale, specialiştilor din domeniul sănătăţii 

şi din industria întreagă, vă poate fi de un real ajutor în vederea 

planificarii etapelor de acțiune în cazul situaţiilor de pandemie.

Asistenţa pe care o oferim se bazează pe:

• Mai mult de 30 de ani de experienţă în conceperea şi 

producerea echipamentelor de protecţie respiratorie

• Expertiza amănunţită accesibilă prin intermediul unei 

infrastructuri globale

• Compentenţă în consultanţă, planificare şi instruire

Asistenţă şi instruire
Instruirea pe care o oferă 3M, referitoare la solutiile pentru 

protecția muncii, se bazează pe ani întregi de studii asupra 

comportamentului consumatorilor, realizate în domeniul sănătăţii 

şi securităţii ocupaţionale. Organizăm evenimente cu clienții în 

cadrul cărora discutăm aspecte specifice legate de sănătatea 

şi siguranța la locul de muncă, evenimente la care sunt invitaţi 

experţi în acest domeniu, din întreaga lume. Acest lucru ne 

permite să oferim asistenţă extinsă, cu privire la integrarea 

normelor de siguranță în activităţile de muncă şi să furnizăm 

instrumente uşor de utilizat în vederea instruirii. Mijloacele de 

instruire profesională oferite de 3M sunt special create pentru 

a se adresa nevoilor individuale ale companiei dumneavoastră. 

Dacă sunteţi interesaţi de sesiuni de instruire şi de seminarii de 

formare, vă rugăm contactaţi 3M, pentru a beneficia de asistență, 

în conformitate cu nevoile dumneavoastră cu privire la sănătatea 

şi siguranța ocupaţională.
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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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 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 
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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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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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FFP3

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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FFP3FFP2

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

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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FFP1
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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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3M™ Măști de protecție respiratorie,
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1977

1987

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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1996

2002

2002

2007

2009

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
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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
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Asigurarea unui flux de aer curat devine esenţială atunci când lucraţi 

în medii contaminate. 3M™ oferă o gamă largă de echipamente de 

protecţie respiratorie cu presiune pozitivă şi cu aducţie de aer, create 

special pentru cele mai dificile medii de lucru. 

Sistemele sunt uşor de utilizat şi oferă protecție şi confort la locul 

de muncă. 3M™ oferă asistenţă utilizatorului cu privire la selecţia 

adecvată, instruirea şi modul corect de utilizare al acestor produse.

Siguranță și confort la locul de muncă

1. Identificaţi riscurile – praful, fumul de metal, gazul, vaporii etc.

2. Evaluaţi riscurile – estimaţi nivelele periculoase în funcţie de 

standardele de siguranţă şi luaţi în calcul şi alte echipamente 

de protecție – oculară, auditivă, corporală.

3. Selectaţi echipamentul de protecţie respiratorie – semimască 

sau mască integrală, de unică folosinţă sau reutilizabilă, cu 

presiune pozitivă sau cu aducţie de aer.

4. Instruiți cu privire la modul de fixare şi utilizare.

Selectați echipamentul de protecție respiratorie în patru pași:

Sisteme pentru 
protecție 
respiratorie cu 

Presiune pozitivă și Aducție de aer 
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Protecţie respiratorie

Protecţie respiratorie, oculară, facială şi a 
capului împreună cu acoperirea gâtului/umerilor

Creaţi propriul nivel de protecţie

Protecţie respiratorie, oculară, facială şi 
auditivăProtecţie respiratorie, oculară şi facială

Aplicații
Sistemele pentru protecție respiratorie prezentate mai jos se pot utiliza pentru o varietate de aplicații în mediul de lucru. Selectarea sistemelor se 

bazează pe protecţia combinată necesară pentru protejarea utilizatorului împotriva riscurilor, variind de la unităţi de protecţie respiratorie şi oculară şi 

până la unităţi de protecţie respiratorie, oculară, facială, a capului, auditivă, a gâtului şi a umerilor.

37
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Unitate turbo cu 
presiune pozitivă 3M™ 
Versaflo™ TR-300

Sistem cu presiune 
pozitivă 3M™ 
Powerflow™

Sistem cu presiune 
pozitivă 3M™ 
Airstream™ 

Mobilitate limitată

Mobilitate sporită

Mobilitate sporită
Unitate turbo cu 
presiune pozitivă 3M™ 
Jupiter™

Unitate cu presiune pozitivă

 + Încorporează un ventilator motorizat, pe 

bază de baterii, pentru a extrage aerul prin 

filtru

 + Nu poate fi utilizată ca mijloc de protecţie 

respiratorie împotriva substanțelor cu  

proprietăţi reduse de avertizare  

(gust/miros)

 + Nu trebuie utilizată în condiţii care 

constituie un pericol cu impact imediat 

asupra sănătății utilizatorului (IDLH)

 + Corespunzătoare pentru utilizarea pe 

perioade mai mari de timp, datorita 

rezistentei reduse la respiraţie

 + Poate oferi protecţie integrată - a capului, 

oculară şi facială

Unitate cu aducție de aer

 + Aerul este furnizat prin intermediul unui 

compresor (aerul comprimat trebuie să fie 

respirabil)

 + Nu poate fi utilizată ca mijloc de protecţie 

respiratorie împotriva substanţelor cu 

proprietăţi reduse de avertizare 

(gust/miros)

 + Nu trebuie utilizată în condiţii care 

constituie un pericol cu impact imediat 

asupra sănătăţii utilizatorului (IDLH)

 + Corespunzătoare pentru utilizarea pe 

perioade mai mari de timp, datorita 

rezistentei reduse la respiraţie

 + Poate oferi protecţie integrată - a capului, 

oculară şi facială

Ve
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Sisteme de protecţie respiratorie cu 
presiune pozitivă

Sisteme de protecţie respiratorie cu aducţie de aer

Regulatoare de aer 
3M™ Versaflo™ seria V

Sistem de protecţie 
respiratorie cu aducţie 
de aer 3M™ Visionair™

Sistem cu aducţie 
de aer cu mască de 
protecţie 3M™ S-200

Unitatea de Filtrare 
3M™ Aircare™ ACU-
01 /ACU-02

Sisteme 3M™ cu presiune pozitivă și aducție de aer
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Sisteme modulare

Procesul de selecţie pentru Sistemul cu Presiune Pozitivă

Procesul de selecţie pentru Sistemul cu Aducţie de Aer
Etapa 4
Selectaţi tubul

de alimentare cu aer

Etapa 5
Selectaţi cuplele

Etapa 6
Selectați accesoriile

Etapa 1
Selectaţi regulatorul 

de aer

Etapa 2
Selectaţi casca de 

protecţie

Etapa 3
Selectaţi tubul de 

respiraţie

Etapa 1A
Selectaţi unitatea turbo cu presiune 

pozitivă*

Etapa 1B
Selectaţi filtrele, bateriile şi cureaua 

potrivite

Etapa 2
Selectaţi casca de protecţie

Etapa 3
Selectaţi tubul de respiraţie

Etapa 4
Selectați accesoriile

Sistemul modular de protecţie respiratorie încorporează o abordare multilaterală 
asupra sistemelor de protecţie a lucrătorilor, bazată pe module confortabile în timpul 
purtării. Toate căştile modulare, unităţile de livrare a aerului şi tuburile de respiraţie sunt 
compatibile între ele.  
Utilizatorii pot combina şi pot alătura piesele cum doresc, pe măsură ce se deplasează 
dintr-un mediu într-altul, sau pe măsură ce trec de la o activitate la alta. 

Sistemele de protecţie respiratorie individuală pot fi utilizate 
pentru o varietate de aplicații. Acestea includ sisteme de 
protecţie respiratorie cu presiune pozitivă prevăzute cu 
protecţie integrală pentru cap, protecție oculară, faţă şi 
sistemul respirator, precum şi regulatoare cu aducţie de aer 
împreună cu măşti integrale sau semimăşti. 

Sisteme individuale

*Doriți o modalitate mai simplă pentru alegerea un sistem de protecție respiratorie? Optaţi pentru kit-urile cu presiune pozitivă, care includ toate componentele, mai 

puţin casca de protecţie.

Sisteme 3M™ cu presiune pozitivă și aducție de aer
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Sisteme de protecţie respiratorie 3M™ Versaflo™
Căști și cagule 3M™ Versaflo™ seria S

Sisteme Turbo cu presiune pozitivă

Suport integrat Suport reutilizabil

S-133 S/L
S-333G S/L

S-433 S/L
S-533 S/L

S-655
S-657
S-757 S-855E

BT-20 S/L BT-40BT-30

Tuburi de respiraţie  

BT-20 S/L: Greutate redusă (două lungimi 
disponibile)
BT-30: Auto reglare
BT-40: Cauciuc foarte rezistent

Căști 3M™ Versaflo™ seria S
Cască de protecţie 

cu viziera
Casca de 
protectie 

cu viziera si 
protectia capului

M-106 
M-107

M-306 
M-307

M-406 
M-407

Casca de protectie cu 
viziera, protectia capului 
si protectie pentru umeri

Protecţie combinată pentru  
particule + gaze şi vapori

Sistem Turbo cu presiune pozitivă 
3M™ Jupiter™

Numai pentru particule (protecție împotriva 
gazelor de vapori organici şi gaze acide) 

Unitate Turbo cu presiune pozitivă 3M™ 
Versaflo™ TR-300

Siguranţă intrinsecă 
Protecţie combinată pentru 
particule + gaze şi vapori 

Unitate Turbo cu presiune pozitivă 3M™ 
Jupiter™ cu protecție exterioară IS

Baterie
- Baterie standard (4.5-6 ore)
- Baterie de mare capacitate 
(9-12 ore)

Filtru
- Extinctor de scântei
- Prefiltru 
- Filtru P
- P/Filtru pentru vapori organici
- P/gaze acide (Acid HF în 
concentraţii de până la 10 ori 
Valoarea Limită Admisă)

Încarcător
- Încarcător cu o singură mufă
- Kit de încărcare a bateriei cu 
4 mufe

Filtru
- Suport pentru prefiltre
- Filtru P pentru particule
- Filtru A2P
- Filtru A2BEK1P
- Filtre K1P
- Filtre ABE1P

Baterie
- Baterie de 4 ore 
- Baterie de 8 ore 
- Baterie IS de 4 ore

Încarcător
- Încărcător cu o singură 
mufă 
- Încărcător cu 10 mufe

Sisteme 3M™ cu presiune pozitivă și  aducție de aer
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Sisteme individuale de protecţie respiratorie
Măști pentru sudură, cască rezistentă la temperaturi înalte și 

căști pentru sudură

Regulatoare cu aducţie de aer

Accesorii pentru tubul de respiraţie 

BT-922: Înveliş de unică folosinţă
BT-926: Înveliş ignifug

HT-622
HT-629
HT-639

Măşti pentru sudură Cască de protecţie 
rezistentă la 

temperaturi înalte

Cască pentru sudură

HT-707 HT-748
HT-749

Debit de aer controlat 

Regulator cu aducţie de 
aer 3M™ Versaflo™ 

V-500E

Cu funcţie de răcire 
a aerului

Regulator cu aducţie 
de aer 3M™ 

Versaflo™ V-100E

Cu funcţie de 
încălzire a aerului

Regulator cu aducţie 
de aer 3M™ 

Versaflo™ V-200E

Cupla pentru centură

Unităţile de filtrare 3M™ Aircare™
(cu fixare pe perete sau de sine 

stătătoare)

Setul de cuple pentru  
tubul de alimentare cu aer

BT-922

Tub de alimentare cu aer

Sistem de protecţie respiratorie cu presiune 
pozitivă, montat pe cască

Cască 3M™ Airstream™ 

Combinezoane de protecţie 3M™ JS-470 şi JS-330
*Pentru mai multe informaţii, consultaţi paginile 134-136.

Sistem cu aducţie de aer 3M™ S-200

Sistem cu presiune pozitivă 3M™ Powerflow™

Mască de protecţie respiratorie cu aducţie de aer 
 3M™ Visionair™

Sistem de protecţie respiratorie cu presiune 
pozitivă, montat pe faţă

Sistem cu aducţie de aer și mască de protecţie

Mască de protecţie cu aducţie de aer

Combinezoane de protecţie chimică și respiratorie
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Unitate turbo 3M™ Versaflo™ cu presiune pozitivă

Sisteme modulare 3M™ 
pentru protecţie respiratorie

Sistemul de protecţie respiratorie cu presiune pozitivă 

3M™ Versaflo™ TR-300  oferă protecție ridicată împotriva 

particulelor. Este un sistem pentru protecție respiratorie 

confortabil, uşor de folosit şi versatil destinat mediilor în care 

angajații sunt expuşi la particule.

Industrii 
 + Farmaceutică

 + Tăierea și prelucrarea lemnului

 + Pregătirea suprafeţelor

 + Alimentară

 + Industria prelucrării metalelor

 + Topirii metalului

 + Alarmă electronică auditivă și vizuală, în cazul 
descărcării bateriei și / sau a scăderii debitului 
de aer furnizat în cască

 + Filtru de înaltă performanță care captează 
concentraţiile periculoase de praf, pâcla și fum, 
plus variante de filtre pentru gaze și vapori

 + Design ergonomic

 + Conform cu standardul EN 12941 clasa TH2 
sau TH3, în funcţie de modelul căștii

 + Clasificare IP53. Adecvat pentru utilizarea sub 
dușurile de decontaminare

 + Baterie litiu-ion care se încarcă rapid.  Starea 
din timpul și după încărcare este indicată 
printr-un afișaj LED.

Kit 3M™ Versaflo™ TR-315E
Kitul Versaflo include unitatea turbo TR-302E, filtrul 
pentru particule, pre-filtrul, centura de dimensiune 
standard, setul de baterii de înaltă capacitate, kitul 
de încărcare a bateriilor, tubul de respiraţie cu 
funcţie de auto-reglare şi indicatorul pentru debitul 
de aer.
Selectați casca de protecţie de la paginile 45-51.

*Expresia „Nivel periculos” se referă la concentraţiile sub valoarea 
limită admisă (TLV)

Sistem turbo 3M™ Versaflo™ TR-302E 
cu presiune pozitivă
Această unitate este furnizată numai 
împreună cu un indicator al debitului de 
aer. Pentru un mediu specific de lucru, 
consultaţi opţiunile prezentate mai jos.

Filtre*

Prefiltru TR-3600 (set de câte 10)

Filtru pentru particule TR-3710E (P)

TR-3800E P + Filtru pentru niveluri periculoase de vapori organici

TR-3802E P + Filtru pentru niveluri periculoase de gaze acide 

(acid fluorhidric în concentraţii de până la de 10 ori Valoarea 

Limită Admisă)

Baterii (litiu-ion)

Set de baterii standard TR-330

Set de baterii de înaltă capacitate TR-332 (durată de utilizare 

îndelungată)

Curele

TR-325 Curea standard

T R-325 Curea din piele

TR-327 Curea uşor de curăţat

TR-329 Bretele

BPK-01 Rucsac

Încărcători

TR-341E Kit de încărcare a bateriilor cu o singură mufă

R-344E Kit de încărcare a bateriilor cu 4 mufe
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 + Design modern, ergonomic 

 + Clasificare IP53. Adecvat pentru dușurile de 
decontaminare 

 + Centură de decontaminare 

 + Alarmă electronică auditivă și vizuală, în 
cazul descărcării bateriei și / sau a scăderii 
debitului de aer furnizat în cască

 + Aprobat în conformitate cu standardul EN 
12941 clasa TH2 sau TH3, în funcţie de 
modelul căștii

 + Kit de siguranţă instrinsecă (IS) disponibil 
pentru utilizare în atmosferele cu pericol de 
explozie. Kitul include o gentuţă și o baterie 
intrinsecă.

pentru protecţie respiratorie
Sisteme modulare 3M™ 

Unitate turbo 3M™ Jupiter™ cu presiune pozitivă
Sistemul turbo cu presiune pozitivă 3M™ Jupiter™ este o unitate uşor 

de utilizat şi confortabilă, care oferă protecţie pentru particule, gaze 

şi vapori, sau pentru o combinaţie a acestora, în funcţie de tipurile de 

filtru folosite. O alarmă auditivă şi vizuală integrată indică dacă debitul 

de aer din cască este redus sau dacă bateria se descarcă. Sistemul cu 

presiune pozitivă Jupiter este disponibil, de asemenea, împreună cu un 

kit de siguranţă intrinsecă (IS).

Industrii
 + Farmaceutică
 + Activităţi de vopsire
 + Procesare chimică
 + Agricultură
 + Demolări
 + Prelucrarea lemnului (celuloză și hârtie)
 + Medicală și sanitară
 + Metalurgie

Kit  3M™ Jupiter™ 
Kitul include o unitate turbo Jupiter standard 
împreună cu o centură de decontaminare şi clemă, 
indicator pentru debitul de aer şi tub de calibrare, o 
pereche de filtre pentru vapori organici şi particule 
(A2P), pre-filtre, tub de respiraţie cu funcţia de 
auto-rereglare, baterie reîncărcabilă de 8 ore (NiMH) 
şi încărcător

Informatii referitoare la căştile de protecţie - 
paginile 45-51.

Sistem turbo 3M™ Jupiter™  
(085-00-10P) 
Include centură de decontaminare, 
indicator pentru debitul de aer şi 
tub de calibrare.  
Pentru un mediu specific de lucru, 
consultaţi opţiunile prezentate 
mai jos.

Filtre

Filtru P (set de 2)                    (450-00-25P2)

Filtru A2P  (set de 2)                (453-00-25P2)

Filtru ABE1P (set de 2)            (456-18-25P2)

Filtru A2BEK1P (set de 2)        (453-09-25P2)

Filtru  K1P (set de 2)                (456-18-25P2)

Set de prefiltre (set de 24)       (461-00-2P24)

Baterii (NiMH)

Set de baterii - 8 ore                                                              (007-00-64P)

Set de baterii - 4 ore                                                              (007-00-63P)

Set de baterii – baterie intrinsecă, durată 4 ore (furnizată odată cu kitul IS 

împreună cu geanta).                                                            (085-12-00P)

Încărcători

Încărăcător inteligent                                                             003-00-58PEU

Încărcător Jupiter cu 10 mufe                                               003-00-59P
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Unităţi 3M™ Versaflo™ cu aducţie de aer

* Vă rugăm să citiţi datele referitoare la casca utilizată împreună cu 
unitatea pentru informaţii referitoare la clasa de protecţie.

Gama variata de unităţi de aducţie cu aer vă permite să selectați 

sistemul care se potriveste în funcție de aplicație, şi vă acordă 

flexibilitatea de a-l modifica ulterior. Regulatoarele cu aducţie de aer 

3M™ Versaflo™ seria V oferă protecţie împotriva prafului, pâclei, 

fumului, vaporilor sau combinaţii periculoase, spre exemplu vopseaua 

pulverizabilă. Regulatoarele cu aducţie de aer nu asigură protecţie în 

spaţii închise, în atmosfere cu deficit de oxigen sau pentru operaţiile de 

înlăturare a azbestului. 

 + Informează auditiv scăderea debitului de aer

 + Amortizor integrat 

 + Debit de aer permanent controlat, ajustabil 
preferenţial.

 + Filtru detașabil integrat din cărbune activ 

 + Mecanism oscilator integrat al curelei

 + Port pentru pistol de pulverizare sau unealtă de 
aer comprimat

 + Conexiune pe bază de aducţie de aer 

 + Aprobat în conformitate cu standardul EN 
14594 clasa 2A/3A sau 2B/3B, în funcţie de 
modelul căștii

 + Debit de aer de 170-305l/min

Regulator cu aducţie de aer 
3M™ Versaflo™ V-500E
Regulatorul Versaflo seria V-500E asigură un debit 
de aer constrant, siguranţă şi confort. 

Informații referitoare la casca de protecţie - paginile 
45-51.

Unităţi de filtrare și cuple
Unitatea de filtrare a aerului 3M™ Aircare™poate 
fi conectată în linie pentru a curăţa aerul comprimat 
înainte ca acesta să fie introdus în regulator. 
Componentele diferite ale regulatoarelor de aer 
Versaflo seria V sunt conectate prin intermediul 
unor cuple filetate pentru furtun (sunt disponibili 
conectorii Rectus 25 sau CEJN 342).

*Pentru mai multe informaţii, consultaţi paginile 
53-54.

Regulatoare 3M™ Versaflo™ 
V-100E cu funcţie de răcire a aerului și 
V-200E cu funcţie de încălzire a aerului 

Regulatoarele 3M™ Versaflo™ V-100E şi V-200E 
permit utilitatorilor să răcească (V-100E) sau 
să încălzească aerul (V-200E) cu până la 28°, 
constituind astfel o alegere inspirată în cazul 
lucrătorilor care sunt expuşi la temperaturi prea 
ridicate sau prea scăzute.  

Sisteme modulare 3M™ 
pentru protecţie respiratorie
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Căști și cagule 3M™ Versaflo™ Seria S 
cu suport integrat
Căştile şi cagulele 3M™ Versaflo™ seria S sunt destinate aplicațiilor 

unde este necesară înlocuirea frecventă a întregului ansamblu pentru 

cap, precum industria farmaceutică sau în situații în care riscul de 

murdărire a măştii şi cagulei este minim.

Căştile se potrivesc pentru orice utilizator indiferent de forma şi 

mărimea capului. Componentele pot fi îndepărtate cu uşurință astfel 

încât să permită debarasarea separat în funcție de categoria de 

deşeuri.

Confortabile
 + Design care urmărește forma capului, pentru un aspect îmbunătățit

 + Ușoare și confortabile

 + Distribuire excelentă a aerului pentru mai mult 
confort, nivel redus de zgomot și grad redus de 
aburire.

Suport integrat
 + Gata de utilizat imediat după despachetare.

 + Disponibile în două dimensiuni ajustabile:  
S/M (50-58 cm) și M/L (54-64 cm). 

Vizibilitate sporită
 + Câmp vizual excelent, în special privind în jos, cu 
mai puţine curburi astfel încât să existe mai puţine 
reflexii și strălucire solară

Protecţie suplimentară
 + Permit purtarea cu ochelari de vedere, ochelari 
pentru protecție.

 + Întrunesc cele mai exigente cerinţe respiratorii 
(TH3) când sunt utilizate împreună cu unităţile de 
furnizare a aerului 3M™ 

 + Protecţie facială și oculară, în conformitate cu standardul EN166 – împroșcări 
cu substanţe lichide și impact cu energie redusă

 + Acoperă în totalitate capul, părul, gâtul și umerii

Casca 3M™Versaflo™ S-333G 
Moale, silenţioasă, durabilă, 
confecţionată din material 
cu proprietăţi reduse de 
scămoşare. 
Materialul utilizat: Poliamidă 
împletită cu strat acoperitor din 
poliuretan.  
Materialul vizierei: Strat din 
policarbonat pentru mai multă 
rezistenţă la agenţi chimici şi 
zgârieturi. 

Casca 3M™Versaflo™ S-133 
Întrebuinţare generală, material 
economic. 
Materialul utilizat: 2 straturi din 
polipropilenă / strat laminat. 
Materialul vizierei: PETG

Cagula 3M™Versaflo™S-533
Acoperă atât zona gâtului cât şi cea a umerilor 
cu un material moale, cu proprietăţi reduse de 
scămoşare. 
 
Materialul utilizat: Poliamidă împletită cu strat 
acoperitor din poliuretan. 
Materialul vizierei: Strat acoperitor din policarbonat 
pentru mai multă rezistenţă la agenţi chimici şi 
zgârieturi. 

Cagula 3M™Versaflo™ S-433
Include protecții pentru cap şi 
umeri.
Materialul utilizat: 2 straturi din 
polipropilenă: fibre împletite / 
pelicula stratificată.
Materialul vizierei: PETG

* Căştile şi cagulele Seria S întrunesc cerinţele standardului EN14594 cu privire la gradul redus de rezistenţă (A). Acestea sunt aprobate 
în vederea utilizării împreună cu o gamă de tuburi de alimentare cu aer comprimat care întrunesc atât cerinţele cu privire la gradul 
redus de rezistenţă, cat si referitoare la gradul  ridicat de rezistenţă (A şi B).

** Factorul Nominal de Protecţie - un număr care rezultă din procentulul maxim din totalul admis de infiltraţii, conform standardelor 
europene relevante, pentru o clasă anume de echipamente de protecţie respiratorie.

Unitate 3M™ de 
alimentare cu aer Standardele asociate căștilor și cagulelor* seria S    NPF*

3M™ Versaflo™ TR-300 EN12941 TH3, EN166 2:F:3 500

3M™ Jupiter™ EN12941 TH3, EN166 2:F:3 500

3M™ Versaflo™ V-500E/V-200E/V-100E EN14594 3A, EN166 2:F:3 200

pentru protecţie respiratorie
Sisteme modulare 3M™ 
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Cagule premium 3M™ Versaflo™ Seria S 
cu suport reutilizabil

* Căştile  şi cagulele din seria S întrunesc cerinţele standardului EN14594 cu privire la gradul redus de rezistenţă (A). Acestea sunt 
aprobate în vederea utilizării împreună cu o gamă de tuburi de alimentare cu aer comprimat care întrunesc atât cerinţele cu privire la 
gradul redus de rezistenţă, cât şi referitoare  la gradul ridicat de rezistenţă A şi B).

** Factorul Nominal de Protecţie - un număr care rezultă din procentul maxim din totalul admis de infiltraţii, conform standardelor euro-
pene relevante, pentru o clasă anume de echipamente de protecţie respiratorie.

Unitate 3M™ de 
alimentare cu aer Standardele asociate căștilor și cagulelor* Seria S    NPF*

3M™ Versaflo™ TR-300 EN12941 TH3, EN166 2:F:3 500

3M™ Jupiter™ EN12941 TH3, EN166 2:F:3 500

3M™ Versaflo™ V-500E/V-200E/V-100E EN14594 3A, EN166 2:F:3 200

Căştile şi cagulele 3M™ Versaflo™ seria S, gama premium sunt 

destinate aplicațiilor unde este necesară înlocuirea frecventă a 

întregului ansamblu pentru cap datorită murdăriei acumulate. Acest 

model permite înlocuirea doar a materialului care s-a murdărit în timp 

ce suportul pentru cap şi tubulatura pentru aer pot fi refolosite. Permite 

ajustarea debitului de aer, modul de distribuire a aerului în interiorul 

căstii astfel încât să fie confortabile pentru orice utilizator. Printr-o 

simplă rotire a controlerului extern, utilizatorii pot schimba poziţia de 

distribuire a aerului din spate către tâmple, faţă şi vizor. Căştile se 

potrivesc pentru orice utilizator indiferent de forma şi mărimea capului. 

Confortabile
 + Design care urmărește forma capului, pentru un 
aspect îmbunătăţit

 + Ușoare și confortabile
 + Distribuire excelentă a fluxului de aer pentru mai 
mult confort, nivel redus de zgomot și grad redus 
de aburire

Suport reutilizabil
 + Alegere eficientă din punct de vedere al costurilor, 
pentru medii de lucru cu o rată ridicată de înlocuire 
a echipamentelor de lucru

 + Funcţie de control al utilizatorului asupra fluxului de 
aer și ajustării suportului, pentru confort ridicat și 
fixare personalizată

 + Mărime unică: 50-64 cm 

Vizibilitate sporită
 + Câmp vizual excelent, cu mai puţine curburi pentru 
reducea nivelului de reflexie și strălucire solară 

Protecţie suplimentară
 + Permite folosirea împreună cu ochelari de vedere, 
ochelari de protecţie

 + Întrunește cele mai exigente cerinţe cu privire 
la protecţia respiratorie (TH3), când se utilizează împreună cu 
unităţile de furnizare a aerului 3M™ 

 + Protecţie facială și oculară, în conformitate cu standardul EN166 
– împroșcări cu substanţe lichide și impact cu energie redusă

Cagula 3M™ Versaflo™ S-757
Material special, destinat să 
capteze cantitatea în exces de 
vopsea pulverizată. Design cu 
înveliș dublu.
Materialul utilizat: 3 straturi din 
polipropilenă - fibre împletite / 
pelicula stratificată / fibre impletite.
Materialul vizierei: Înveliș din 
policarbonat

Cagula 3M™ Versaflo™ S-855E
Cagulă cu cusături etanșate, 
pentru medii de lucru ce implică 
împroșcări cu substanţe chimice 
lichide. Design cu manșon interior 
croșetat. 
Materialul utilizat  
Zytron® 200. 
Materialul vizierei: policarbonat

Zytron® este marcă 
înregistrată a Kappler.

Cagula 3M™ Versaflo™ S-657
Prezintă un design cu dublu 
înveliș, pentru etanșare și protecție 
respiratorie sigură. Învelișul interior 
poate fi introdus într-o cămașă 
sau combinezon de protecţie, 
ceea ce permite aerului în exces 
să fie direcţionat peste tot de-a 
lungul corpului, pentru confort 
suplimentar.

Materialul utilizat: 2 straturi din 
polipropilenă: fibre împletite / 
pelicula stratificată.  
Materialul vizierei: PETG

Cagula 3M™ Versaflo™ S-655
Pentru întrebuinţare generală,cu manșon intern 
croșetat, mai scurt și mai subţire decât în cazul 
modelelor anterioare. 
Materialul utilizat 2 straturi din polipropilenă: fibre 
împletite / pelicula stratificată. 
Materialul vizierei: PETG

Sisteme modulare 3M™ 
pentru protecţie respiratorie
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Măști de protecţie 3M™ Versaflo™ Seria M-100

Unitate 3M™ de alimentare 
cu aer

Măști de protecţie 3M™ Versaflo Seria M-100

Standarde NPF*

3M™ Versaflo™ TR-300 EN12941 TH2, EN166 1:B:3 50

3M™ Jupiter™ EN12941 TH2, EN166 1:B:3 50

3M™ Versaflo™ V-500E/V-200E/V-100E EN14594 2B*, EN166 1:B:3 50

* Căştile şi măştile seria M întrunesc cerinţele standardului EN14594 cu privire la gradul ridicat de rezistenţă (B). Acestea sunt aprobate în 
vederea utilizării împreună cu o gamă de tuburi de alimentare cu aer comprimat care întrunesc atât cerinţele cu privire la gradul mai redus 
de rezistenţă, cât şi pe cele cu privire la gradul mai ridicat de rezistenţă (A şi B)

** Factorul Nominal de Protecţie - un număr care rezultă din procentul maxim din totalul admis de infiltraţii, conform standardelor europene 
relevante, pentru o clasă anume de echipamente de protecţie respiratorie.

Căştile 3M™ Versaflo™ seria M-100 sunt prevăzute cu măşti de 

protecţie uşoare, compacte şi bine ajustate, care oferă protecţie 

integrată împotriva riscurilor respiratorii, oculare sau auditive.

Aplicaţii
 + Tăierea și prelucrarea lemnului

 + Activităţi de vopsire

 + Tratarea suprafeţelor

 + Aplicaţii în domeniul agriculturii

 + Polizare

 + Şlefuire

Căști rigide, extrem de versatile
 + Asigură protecţie împotriva riscurilor 
respiratorii, oculare și la nivelul 
capului

Design modern, echilibrat
 + Ușor și extrem de bine echilibrat

 + Suport complet ajustabil pentru cap

 + Deflectorul de aer permite utilizato-
rilor să direcționeze debitul de aer 
din interiorul căștii pentru mai mult 
control  și confort

Design-ul vizierei
 + Design-ul vizierei oferă un excelent 
câmp vizual, cu o bună claritate 
optică

 + Viziera este rezistentă atât la agenţi 
chimici cât și la zgârieturi

Ușor de întreţinut
 + Protecţie auditivă opțională: Permite atașarea la 
cască a antifoanelor externe 3M™ Peltor™

 + Multe componente sunt comune tuturor căștilor 
3M™ Versaflo Seria M, ceea ce înseamnă 
reducerea timpului de inventariere și întârzierii 
activităţilor datorate acestora

 + Componentele de rezervă și accesoriile sunt rapid 
și ușor de înlocuit

Căști cu vizieră 3M™ Versaflo™ Seria M-106
Zonă de etanşare pe faţă, pentru utilizare generală in 
activităţi ce implică substanţe sub formă de pulbere, 
pulverizări şi procesarea substanţelor chimice.
Materialul utilizat: Poliamidă acoperită cu un strat 
din poliuretan.

Căști cu vizieră 3M™ Versaflo™ Seria M-107
Zonă de etanşare pe faţă, cu rezistenţă la flăcări, 
pentru aplicaţii ce implică expunere la particule cu 
temperatură ridicată.
Materialul utilizat: poliester cu rezistenţă la flăcări.

Accesorii

M-928 Folie de protecţie îndepărtabilă pentru vizieră (10/pachet)

M-935 Element standard de etanşare pe faţă (Alb) (5/pachet)

M-936 Bandă de etanşare pe faţă ( 5/pachet )

M-937 Bandă de etanşare pe faţă, cu rezistenţă la flăcări (5/pachet)

M-958 Banda pentru bărbie

Antifoane externe 3M™ Peltor™ H31P3AF 300, ataşabile la cască, 

pentru protecţie auditivă 

M-972 Înveliş protector pentru cască, rezistent la flăcări

M-976 Înveliş protector pentru cap, gât şi umeri

Folie de protecţie îndepărtabilă pentru vizieră 
3M™ Versaflo™

Accesorii disponibile pentru protecţia vizierei.

pentru protecţie respiratorie
Sisteme modulare 3M™ 
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Căști de protecţie 3M™ Versaflo™ Seria M-300

* Căştile şi măştile seria M întrunesc cerinţele standardului EN14594 cu privire la gradul ridicat de rezistenţă (B). Acestea sunt aprobate în 
vederea utilizării împreună cu o gamă de tuburi de alimentare cu aer comprimat care întrunesc atât cerinţele cu privire la gradul mai redus 
de rezistenţă, cât şi pe cele cu privire la gradul mai ridicat de rezistenţă (A şi B)

** Factorul Nominal de Protecţie - un număr care rezultă din procentul maxim din totalul admis de infiltraţii, conform standardelor europene 
relevante, pentru o clasă anume de echipamente de protecţie respiratorie.

Căştile 3M™ Versaflo™ seria M-300 sunt căşti de protecţie 

uşoare, compacte şi bine echilibrate, care oferă protecţie 

integrată împotriva riscurilor respiratorii, oculare, auditive, 

faciale sau pentru cap. Căştile 3M™ Versaflo™ seria M-300 

întrunesc cele mai exigente cerinţe cu privire la acţiunea de 

protecţie respiratorie (TH3), când sunt utilizate împreună cu unităţi 

specifice 3M™, de furnizare a aerului.

Aplicaţii
 + Aplicaţii de topitorie si turnătorie

 + Polizare

 + Prelucrare de substanţe chimice 

 + Aplicaţii în domeniul agriculturii

 + Construcţii

 + Demolări

Unitate 3M™ de alimentare 
cu aer

Căști de protecţie 3M™ Versaflo™ Seria M-300

Standarde NPF*

3M™ Versaflo™ TR-300 EN12941 TH3, EN166 1:B:3, EN397 500

3M™ Jupiter™ EN12941 TH2 EN166 1:B:3, EN397 50

3M™ Versaflo™ V-500E/V-200E/V-100E EN14594 3B*, EN166 1:B:3, EN397 200

Căști 3M™ Versaflo™ Seria M-306 
Zonă de etanşare pe faţă, pentru utilizare generală, 
pentru aplicaţii cu substanţe chimice şi aplicaţii din 
industria grea. 
Materialul utilizat: Poliamidă învelită cu strat 
protector din poliuretan 

Cască 3M™ Versaflo™ Seria M-307 
Zonă de etanşare pe faţă, cu rezistenţă la flăcări, 
pentru aplicaţii ce implică expunere la particule cu 
temperatură ridicată. 
Materialul utilizat: poliester rezistent la flăcări

Căști rigide, extrem de versatile
 + Protecţie pentru cap, în conformitate 
cu standardul EN397

 + Protecţie integrată împotriva pericolelor 
multiple ( ex.pericole respiratorii, de 
impact, de împroșcare)

Design modern, echilibrat
 + Ușoare și extrem de bine echilibrate
 + Suport complet ajustabil pentru cap
 + Un deflector permite utilizatorilor direc-
ţionarea fluxului de aer din interiorul 
căștii pentru mai mult control și confort

Design-ul vizierei
 + Design-ul vizierei combină un excelent câmp vizual, cu o bună 
claritate optică

 + Viziera este rezistentă atât la agenţi chimici cât și la 
zgârieturi

Ușor de întreţinut
 + Protecţie auditivă optională: Permite atașarea la cască 
a antifoanelor externe 3M™ Peltor™

 + Multe componente sunt comune tuturor căștilor 
Versaflo™ Seria M, ceea ce înseamnă reducerea tim-
pului de inventariere și întârzierii activităţilor datorate 
acestora

 + Componentele de rezervă și accesoriile sunt rapid și ușor de 
înlocuit, într-o maniera intuitivă 

Accesorii

M-928 Folie de protecţie indepărtabilă pentru vizieră 

(10/pachet)

M-935 Element standard de etanşare pe faţă (Alb) 

(5/pachet)

M-936. Bandă confortabilă de etanşare pe faţa 

(5/pachet)

M-937. Bandă de etanşare pefaţă, rezistentă la foc 

(5/pachet)

M-958 Banda pentru bărbie

Antifoane externe 3M™ Peltor™ H31P3AF 300, cu ataşare 

la cască

M-972 Înveliş protector pentru cască, rezistent la flăcări

M-976 Înveliş protector pentru cap, gât şi umeri

Sisteme modulare 3M™ 
pentru protecţie respiratorie
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Căști rigide, extrem de versatile
 + Protecţie pentru cap aprobată, în conformitate cu 
standardul EN397

 + Protecţie integrată împotriva pericolelor multiple 
(ex. pericole respiratorii, de impact,  
de împroșcare)

Design modern, bine echilibrat
 + Ușor și extrem de bine echilibrat
 + Suport complet ajustabil pentru cap
 + Un deflector permite utilizatorilor direcţionarea 
fluxului de aer din interiorul căștii pentru mai 
mult control și confort

Design-ul vizierei
 + Design-ul vizierei combină un excelent câmp 
vizual, cu o bună claritate optică

 + Viziera este rezistentă atât la agenţi chimici cât 
și la zgârieturi

Ușor de întreţinut
 + Multe componente sunt comune tuturor căștilor Versaflo Seria 
M, ceea ce înseamnă reducerea timpului de inventariere și 
întârzierii activităţilor datorate acestora

 + Componentele de rezervă și accesoriile sunt rapid si ușor de 
inlocuit

Căştile 3M™ Versaflo™ seria M oferă protecţie integrata faţă de o 

gamă variată de pericole, respiratorii, oculare, auditive, faciale sau 

pericole pentru cap, cu protecție suplimentară pentru gât şi umeri. 

Căştile din seria M-400 întrunesc cele mai exigente cerinţe de protecţie 

respiratorie (TH3), când sunt utilizate împreună cu unităţi specifice 

3M™ de furnizare a aerului.

Aplicaţii
 + Aplicaţii de topitorie si turnătorie

 + Polizare

 + Construcţii

 + Demolări

* Căştile şi măştile seria M întrunesc cerinţele standardului EN14594 cu privire la gradul ridicat de rezistenţă (B). Acestea sunt aprobate în 
vederea utilizării împreună cu o gamă de tuburi de alimentare cu aer comprimat care întrunesc atât cerinţele cu privire la gradul mai redus 
de rezistenţă, cât şi pe cele cu privire la gradul mai ridicat de rezistenţă (A şi B)

** Factorul Nominal de Protecţie - un număr care rezultă din procentul maxim din totalul admis de infiltraţii, conform standardelor europene 
relevante, pentru o clasă anume de echipamente de protecţie respiratorie.

Căști 3M™ Versaflo™ Seria M-406 
Prezintă un înveliş protector extrem de durabil, 
pentru aplicaţii în domeniul construcţiilor şi 
industriei grele. 
Materialul utilizat Naylon Cordura® 

Căști 3M™ Versaflo™ Seria M-407
Prezintă un înveliş protector rezistent la flăcări, 
pentru aplicaţii ce implică particule cu temperaturi 
ridicate.  
Materialul utilizat: Nomex® cu rezistenţă la flăcări

Nomex® este marcă înregistrată a Dupont.  
Cordura® este marcă înregistrată a Invista.

Căști de protecţie 3M™ Versaflo™ Seria M-400, 
cu protecție pentru gât și umeri

Unitate 3M™ de alimentare 
cu aer

Căști de protecţie 3M™ Versaflo™ Seria M-400 

Standarde NPF*

3M™ Versaflo™ TR-300 EN12941 TH3, EN166 1:B:3, EN397 500

3M™ Jupiter™ EN12941 TH3, EN166 1:B:3, EN397 500

3M™ Versaflo™ V-500E/V-200E/V-100E EN14594 3B*, EN166 1:B:3, EN397 200

Accesorii

M-928 Folie de protecţie indepărtabilă pentru vizieră  

(10/pachet)

M-958 Banda pentru bărbie

M-447 Înveliş protector extrem de durabil

M-448 Înveliş protector cu rezistenţă la flăcări

M-972 Înveliş protector pentru cască, rezistent la flăcări

pentru protecţie respiratorie
Sisteme modulare 3M™ 



50

Măști de sudură 3M™ Seria HT-600
Căştile de protecţie din seria 3M™ HT-600 oferă nu doar protecţie 

respiratorie, ci şi protecţie facială, oculară şi la impact, în activităţile 

de prelucrare a metalelor şi medii de producţie.  Mecanismele variate 

ale vizierei mobile si filtrelor vă permit să inspectaţi munca realizată, în 

timp ce aria extinsă de acoperire oferă protecţie împotriva radiaţiilor şi 

scânteilor.  Oferă posibilitatea de a selecta gradele de întunecare pentru 

filtre, incluzând modulul de auto-întunecare şi gradul de întunecare 

fixat. Datorită harnaşamentului confortabil pentru cap şi secțiunile 

croşetate pentru etanşarea pe faţă, sudorul poate utiliza masca de 

sudură pentru perioade lungi de timp. Fluxul de aer prin vizieră asigură 

reducerea acumulării de transpiraţie şi poate asigura sudorului mai 

mult confort şi eficienţă.  

 Pentru un ghid mai cuprinzător în ceea ce priveşte protecţia în 

activităţile de sudare, vă rugăm să accesaţi secţiunea sudură.

Mască de sudură 3M™ 

HT-639
 + Mască bine echilibrată 

 + Grad de acoperire excelent 

 + Protecţie respiratorie, oculară, 
facială și la impact

 + Se pot atașa filtre de sudură 
obișnuite sau cu modul de 
auto-întunecare

 + Este furnizată cu un suport de 
90 x110mm, pentru filtru, ce 
permite atașarea de filtre cu 
grad de întunecare fix sau cu 
modul de auto-întunecare

 + Greutate: 696g

 + Segment de etanșare 
pe faţă ușor de fixat, 
confortabil, elastic și 
croșetat

 + Un nou harnașament 
confortabil, ușor de 
ajustat,cu bandă dublă 
pentru confort

 + Harnașament/aducţie 
de aer într-un singur 
ansamblu robust

 + Grad de acoperire excelent

 + Lentile de sudură ce se pot 
ridica, pentru a permite clarita-
tea vizuală, în timp ce menţine 
protecţia respiratorie

 + Un nou sistem cu aducţie de 
aer ce furnizează un flux sporit 
de aer în zona feţei

* Căştile seria 600 întrunesc cerinţele standardului EN14594 cu privire la gradul redus de rezistenţă (A). Acestea sunt aprobate în vederea 
utilizării împreună cu o gamă de tuburi de alimentare cu aer comprimat care întrunesc atât cerinţele cu privire la gradul mai redus de 
rezistenţă, căt şi pe cele cu privire la gradul mai ridicat de rezistenţă (A şi B).

** Factorul Nominal de Protecţie - un număr care rezultă din procentului maxim din totalul admis de infiltraţii, conform standardelor europene 
relevante, pentru o clasă anume de echipamente de protecţie respiratorie. Factorul deprotecţie este atribuit de autorităţile locale din fiecare 
ţară europeana şi, prin urmare, pot fi diferite pentru ţări diferite.

Unitate 3M™ de  
alimentare cu aer Măști de protecţie 3M™ Seria HT-600    NPF*

3M™ Versaflo™ TR-300 EN12941 TH2, EN175 50

3M™ Jupiter™ EN12941 TH2, EN175 50

3M™ Versaflo™ V-500E/V-200E/V-100E EN14594 2A*, EN175 50

Mască de sudură 3M™ HT-622
O mască de sudură extrem de uşoară
Gamă extinsă de combinaţii de grade de întunecare 
pentru filtre de sudură.  
Greutatea căştii: 595g

 + Furnizată cu filtru UV cu grad de întunecare 1.7, 
disponibil, de asemenea, și cu gradele de întunecare 
3 și 5

 + Furnizată cu filtru de sudură cu grad de întunecare 8, 
disponibil, de asemenea, și cu gradele de întunecare 
5 și 10

 + Intervalul total de grade de întunecare disponibile 
pentru filtre este cuprins între 6.7 și 15

Vizieră de sudură 3M™ HT-629
Soluţie pentru sudorii care au nevoie de o mască de 
sudură cu vizieră pentru câmp vizual extins. Suport 
de 90 x 110mm, pentru filtre, pivotat în jos, pentru 
acces uşor. Greutatea căştii: 794g.

 + Furnizată fără filtru de sudură, dar cu lentile de 
acoperire

 + Se pot atașa filtre obișnuite sau cu mod de auto-întu-
necare

Sisteme modulare 3M™ 
pentru protecţie respiratorie
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* Căştile seria 700 întrunesc cerinţele standardului EN14594 cu privire la gradul redus de rezistenţă (A). Acestea sunt aprobate în vederea 
utilizării împreună cu o gamă de tuburi de alimentare cu aer comprimat care întrunesc atât cerinţele cu privire la gradul mai redus de rezis-
tenţă, cât şi pe cele cu privire la gradul mai ridicat de rezistenţă (A şi B).

** Factorul Nominal de Protecţie - un număr care rezultă din procentului maxim din totalul admis de infiltraţii, conform standardelor europene 
relevante, pentru o clasă anume de echipamente de protecţie respiratorie. Factorul de protecţie este atribuit de autorităţile locale din fiecare 
ţară europeana şi, prin urmare, poate fi diferit pentru ţări diferite.

Unitate 3M™ de 
alimentare cu aer

Cască de protecţie 3M™ 
HT-707

Cască de protecţie 3M™ 
HT-748/749    NPF*

3M™ Versaflo™ TR-300 EN12941 TH2, EN166 2:B:3:9, EN397 EN12941 TH2, EN166 2:B:3:9, BS1542 
Clasa 4, EN397 50

3M™ Jupiter™ EN12941 TH2, EN166 2:B:3:9, EN397 EN12941 TH2, EN166 2:B:3:9, BS1542 
Clasa 4, EN397 50

3M™ Versaflo™ Seria V EN14594 2A*, EN166 2:B:3:9, EN397 EN14594 2A*, EN166 2:B:3:9, BS1542, 
Clasa 4, EN397 50

Căştile de protecţie din seria 3M™ HT-700 oferă protecţie respiratorie, 

facială şi oculară în conformitate cu prevederile standardului EN166, 

precum şi protecţie a capului, conform standardului EN397. Pentru 

medii de lucru cu temperaturi ridicate, în mod special, casca de 

protecţie 3M™ HT-707 prezintă o carcasă rezistentă la temperaturi 

ridicate şi este disponibilă, de asemenea, cu un înveliş optional, ce 

prezintă aceeaşi rezistenţă. Pentru aplicaţii de sudură, căştile 3M™ 

HT-748 şi HT-749 pot fi echipate fie cu un filtru cu modul de întunecare 

fix, fie cu un filtru de sudură cu modul de auto-întunecare (90x110 mm 

pentru HT-748 şi 3.25" x 4.25" pentru HT-749).

Aplicaţii 
 + Topire

 + Topitorii și turnătorii

 + Sudură

Căști de protecţie 3M™ Seria HT-700

 + Viziera din policarbonat oferă protecţie 
oculară și facială, în conformitate cu 
prevederile standardului EN166

 + Carcasa căștii oferă protecţie pentru cap, 
conform standardului EN397

 + Cuplaj cu pivot , pentru ușurinţă în 
utilizare

 + Etanșare în zona capului și a feţei
 + Flux de aer constant în zona feţei 
utilizatorului

 + Ușoară, bine echilibrată

Ca şi alternativă la filtrul cu grad de întunecare, modelul HT-748/HT-749 
poate fi echipat cu filtrul opţional cu modul de auto-întunecare, în forma-
tul standard de 90 x 110 mm.

3M™ HT-707
Cască de protecţie, 
de culoare albă, cu 
carcasă rezistentă la 
temperaturi ridicate 
Greutate: 715 g 

3M™ HT-748 / HT-749
Mască de sudură cu 
cască de protecţie, de 
culoare neagră. 
Greutate: 900 g

3M™ HT-707
Cu kit suplimentar pentru 
temperaturi ridicate 
radiante
Greutate: 850 g 

pentru protecţie respiratorie
Sisteme modulare 3M™ 
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Tuburi de respiraţie 3M™ Versaflo™ Seria BT
Tub de respiraţie ce conectează sursa de aer la cască pentru a furniza 

aer curat în cască în mod sigur şi prin flux constant. Tuburile de 

respiraţie sunt compatibile cu toate căştile şi unităţile de furnizare de 

aer 3M™ Versaflo™.

 + Tuburi de respiraţie QRS (cuplaj instantaneu) ce 
permit conectarea rapidă și ușoară. 

 + Toate tuburile de respiraţie seria BT oferă protecţie 
respiratorie, împreună cu căștile de protecţie 3M™.

 + Înveliș special, rezistent la flăcări, care prelungește 
durata de viaţă a tubului de respiraţie și îl protejează 
de scânteile din aer. 

 + Înveliș de unică folosinţă disponibil pentru tubul de 
respiraţie, pentru a permite curăţarea și deconta-
minarea.

3M™ Versaflo™ Seria BT-20 S/L
Tub de respiraţie cu greutate uşoară, disponibil în 
două dimensiuni diferite şi foarte uşor de curăţat.

Material: Poliuretan.
Lungime: 735 mm (S), 965 mm (L).

3M™ Versaflo™ Seria BT-40
Tub de respiraţie cu durabilitate ridicată. 

Material: Neopren.  
Lungime: 840 mm.

Tuburi de respiraţie 3M™ Versaflo™ Seria BT-30
Lungime ajustabilă, pentru reducerea riscului de 
prindere şi agăţare.

Material: Poliuretan. 
Lungime: 525 - 850 mm

Accesorii
BT-922: Înveliş de unică folosinţă, pentru tubul de respiraţie

BT-926: Înveliş cu rezistenţă la flăcări, pentru tubul de respiraţie

pentru protecţie respiratorie
Sisteme modulare 3M™ 
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 + 3/8" (0.95 cm) tub BSP

 + Tub flexibil

 + 3/8" (0.95 cm) tub BSP

Sisteme modulare 3M™

Set de cuple de 3/8"  
(0.95 cm) BSP
Rectus 25. 
Cod produs 530-12-82P3
CEJN 342 
Cod produs 530-12-81P3

Fișă de cuplaj de  
1/4" (0.635 cm) BSP,  
Rectus 25
Cod produs 530-12-52P3
CEJN 342 
Cod produs 530-12-53P3

Tub de 10 m, pentru 
aplicații standard 
Filet de ieşire de 3/8" 
(0.95 cm) în ambele 
capete
Cod produs: 308-00-30P

Tub de 10 m, pentru 
aplicații standard
Tub cu proprietăţi 
antistatice, pentru 
temperaturi ridicate
Filet de ieşire de 3/8" 
(0.95 cm) la ambele 
capete
Cod produs: 308-00-72P

Tub de 30 m, pentru 
aplicații standard
Filet de ieșire de 3/8" 
(0.95 cm) la ambele 
capete ale tubului
Cod produs: 308-00-31P 

Set de branșament în 3 
sensuri 
3/8" (0.95 cm) BSP, inclusiv 
adaptoare de 3/8“(0.95 cm) BSP 
Cod produs 312-03-00P3

Set de branșament în 2 
sensuri
Filet exterior de 3/8" (0.95 cm) 
BSP, inclusiv adaptoare de 3/8“ 
(0.95 cm) BSP
Cod produs 312-03-01P3

 Cuplaje și tuburi 3M™ pentru aducţie de aer comprimat 
Tuburile sunt disponibile pentru a conecta Regulatorul de aer 3M™ la 

sistemul de aer comprimat.Tuburile sunt disponibile în diverse lungimi 

şi garantează conexiuni de înaltă calitate pentru toate componentele. 

Tuburile prezintă un filet exterior de 3/8" (0.95 cm) BSP la fiecare 

capăt, pentru a permite flexibilitatea în alegerea sistemelor de cuplare.

Tub de aer de 7.5 m  
Filet de ieşire de 3/8" (0.95 cm) la ambele capete
Cod produs: 308-00-40P

pentru protecţie respiratorie
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Sisteme modulare 3M™

pentru protecţie respiratorie

Unitate de filtrare 3M™ Aircare™

Unitatea de filtrare 3M™ Aircare™ ACU-01/ACU-02 poate fi utilizată cu toate 

sistemele 3M™ de protecţie respiratorie, cu aducţie de aer. Sistemele 

de filtrare în trei faze furnizează aer de cea mai bună calitate, către 

sistemul de protecţie respiratorie cu aducţie de aer, şi aer comprimat, prin 

îndepărtarea vaporilor de apă şi ulei, particulelor şi mirosurilor din aerul 

comprimat. Unitatea de filtrare este disponibilă ca unitate portabilă, sau ca 

unitate montată pe perete.

Unitate de filtrare 3M™ Aircare™ ACU-02
Intrare: Filet interior de 1/2" (1.27 cm) sau 3/8" 
(0.95 cm) BSP
Ieşire: 3/8" (0.95 cm) BSP

 + Poate fi folosită de până la trei 
utilizatori (sau doi utilizatori 
împreună cu dispozitivul de aer)

 + Indicator diferenţial de presiune 
 + Regulator de presiune 
 + Manometru 
 + Pefiltru
 + Instalaţie de canalizare 
 semi-automată 

 + Filtru omogenizant 
 + Filtru absorbant cu cărbune activ

Adaptori și conectori
 + Intrare: Filet interior de 1/2" 
(1.27 cm) sau 3/8" (0.95 cm) BSP

 + Include adaptor BSP de 3/8" 
(0.95 cm) până la 1/2" (1.27 cm) 

 + Include 2 adaptoare, de 3/8"  
(0.95 cm) BSP la filetul exterior  
de 3/8" (0.95 cm) BSP

 + Ieșire: 3/8" (0.95 cm) BSP

 + Presiunea de ieșire poate fi ajustată 
cu ajutorul regulatorului integrat 
de presiune. Unitatea de filtrare 
Aircare™ poate fi utilizată împreună 
cu presiuni de ieșire de până la 10 
bari.

Unitate de filtrare 
3M™ Aircare™ ACU-01, 
fixată pe perete
Intrare: Filet interior de 
1/2" (1.27 cm) sau 3/8" 
(0.95 cm) BSP
Ieşire: 3/8" (0.95 cm) BSP 

Fixat pe perete 
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Sisteme individuale 3M™

pentru protecţie respiratorie

Sistemul cu aducţie de aer 3M™ S-200 este un sistem confortabil 

şi versatil, pentru toate măştile integrale şi semimăştile de protecţie 

respiratorie seria 3M™ 6000 şi seria 3M™ 7000. Sistemul 3M™  

S-200 poate fi utilizat ca şi sistem standard cu aducție de aer sau în 

modul cu filtre, când sursa de aer comprimat este deconectată.

Aplicaţii
 + Vopsire

Sistem cu aducţie de aer 3M™ S-200

 + Tub de alimentare cu aer între mască și 
regulator

 + Sistem tip baionetă pentru conectarea tubului 
de alimentare cu aer

 + Regulator de aer S-200 
 + Supapă reductoare de presiune
 + Siguranţă: protecţie respiratorie ridicată
 + Confort: aer furnizat din lateral
 + Sistem echilibrat, cu greutate redusă
 + Necesită întreținere minimă

Filtre pentru 
particule 
Seria 2000

Inserţii de filtre 
pentru particule 
Seria 5000

Filtre pentru 
gaze/vapori și 
combinaţii
 Seria 6000

Sistem cu aducţie de aer 3M™ S-200
Conform: EN139
NPF:
Semimăşti: 
Până la de 50 x Valoarea Limită Maximă
Măşti integrale: 
Până la de 200 x Valoarea Limită Maximă
Presiunea de lucru: 3-8 bari 
Debit de aer furnizat în mască:  
140-330 l/min

Accesorii

Sistemul 3M™ S-200 poate fi combinat în mod 
opţional cu toate filtrele 3M™ din seriile 2000, 
5000 şi 6000.
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Sistemul  Visionair™ oferă o soluţie independentă pentru aplicaţii 

de vopsire prin pulverizare. Pistoalele pulverizatoare de vopsea şi 

alte instrumente manuale pe bază de aer pot fi ataşate şi activate de 

furtunul pulverizatorului cu aducţie de aer.

Mască de protecţie respiratorie 3M™ Visionair™, 
cu aducţie de aer

Caracteristici și avantaje
 + Vizieră din acetat ajustabilă,  
ce se poate ridica 

 + Cagulă protectoare pentru gât și păr 
 + Opţiune de alegere a modalităţii de 
atașare, în partea stângă sau dreaptă

 + Filtru pentru mirosuri neplăcute
 + Debit de aer ajustabil
 + Clasă pentru protecţie  
respiratorie ridicată

Sistem de protecţie respiratorie cu aducţie de 
aer 3M™ Visionair™

Greutate: 460g
Conform cu: EN270, EN1835 LDH3
NPF: până la de 200 x Valoarea Limită Admisă

Accesorii

Protecţie pentru sprâncene 3002319-0P1

Protecţie etanșantă pentru faţă (3/pachet) 2002318-0P3

Spumă protectoare pentru etanșare pe față și sprâncene 2002346-0P1

Folie protectoare îndepărtabilă pentru viziere (20/pachet) 310-23-74P20

Sisteme individuale 3M™

pentru protecţie respiratorie
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Mască de protecţie respiratorie 3M™ Visionair™, 
cu aducţie de aer

Accesorii

Filtru P3 (3/pachet)                                                                                450-00-02P3

Prefiltre, pernuţe și suport (10/pachet)                                                    461-00-20P10

Kit pentru decontaminare și înveliș pentru recipient                                 024-04-02P

 + Mască integrală de protecţie, cu 
greutate redusă și câmp vizual extins 
(vizibilitate panoramică)

 + Mască de protecţie din cauciuc
 + Echipată cu filtru P3 pentru utilizare 
împotriva particulelor lichide și solide

 + Unitate turbo compactă cu  
șuruburi DIN

 + Acumulator cu durata de funcţionare 
de 8 ore, cu montare pe centură

 + Încărcător electronic pentru  
acumulator

 + Designul permite decontaminarea 
ușoară

Sistem 3M™ Powerflow™ de protecţie respiratorie, 
cu presiune pozitivă

Sisteme individuale 3M™

pentru protecţie respiratorie

Sistemul de protecţie respiratorie cu presiune pozitivă Powerflow™ 

constă dintr-o mască integrală 3M™ Crusader şi o unitate turbo cu 

filtru P3, fixată pe cască. Sistemul Powerflow™-Plus oferă protecţie 

eficientă împotriva noxelor potențiale pentru sănătate, în aplicaţii 

de îndepărtare a azbestului. Combinaţia dintre o mască integrală, o 

unitate turbo şi un filtru pentru particule este în conformitate cu clasa 

de protecţie TM3 PSL (conform standardului EN 147) şi se poate utiliza 

pentru a asigura protecţie de până la de 2000 de ori Valoarea Limită 

Maximă. 

Aplicaţii
 + Îndepărtarea azbestului

Sistem 3M™ Powerflow™ de protecţie  
respiratorie, cu mască integrală din silicon
Conform EN 147 (rev.)
Clasa de protecţie: TM3 
NPF: 
Unitatea turbo pornită: 
Până la de 2000 ori Valoarea Limită Maximă,
Unitatea turbo oprită:
Până la de 1000 ori Valoarea Limită Maximă
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Sistem de protecţie respiratorie 3M™ Airstream™ 

Cască 3M™ 
Airstream™ AH11
Cască de culoare 
neagră, pentru sudură, 
cu filtru de sudură cu 
grad de întunecare (90 
x 110 mm) şi vizieră 
incoloră.

 + Viziera din policarbonat pentru 
protecţie oculară și facială, în 
conformitate cu prevederile 
standardului EN166

 + Cască ușoară si rezistentă
 + Motor turbo integrat, cu filtru și 
prefiltru inclus 
 
 
 

 + Poate fi echipat, în mod opţio-
nal, cu antifoane externe

 + Etanșare în zona capului și a 
feţei

 + Confortabilă, datorită sistemului 
bine echilibrat 

 + Acumulator NiCd, cu greutate 
ușoară și cu durata de funcţi-
onare de 5 sau 8 ore, fixat pe 
centură 

 + Încărcător electronic pentru 
acumulator

 + Oferă protecţie respiratorie, 
oculară, facială, a capului și 
auditivă

Sistemul 3M™ Airstream™ este un sistem de protecţie respiratorie 

cu presiune pozitivă, ataşat la cască, al cărui motor ventilator şi 

componentele filtrului sunt integrate în cască. Casca este activată prin 

intermediul unui acumulator cu greutate uşoară, ataşat la centură. 

Sistemele de protecţie respiratorie Airstream™, cu presiune pozitivă, 

au fost foarte populare în industrie de-a lungul multor ani. Acestea 

oferă protecţie aferentă clasei THP2 (conform standardului EN 146) şi 

un Factor Nominal de Protecţie de 20 x VLM, doar împotriva particulelor. 

Aplicaţii

 + Prelucrarea metalului
 + Metalurgie 
 + Sudură
 + Construcţii 

Cască 3M™ Airstream™ AH4
Protecţie împotriva particulelor solide

 
Avertisment: Sistemele de protecţie respiratorie cu căşti deschise oferă 
protecţie respiratorie doar pe durata de funcţionare a motorului turbo.  
În cazul în care motorul s-a oprit, trebuie să părăsiţi zona  
contaminată imediat. 

Cască 3M™ 
Airstream™ AH7
Oferă protecţie 
împotriva particulelor 
solide şi lichide, 
precum şi rezistentă la 
temperaturi ridicate. 

Accesorii Nr. Element

Prefiltru (10/pachet) 060-22-00-P10

Filtru principal, cu nivel înalt de eficienţă (AH4) (10/pachet) 060-23-04P10

Cărbune pentru filtru principal (AH7) (10/pachet) 060-23-11P5

Vizieră standard (policarbonat) (5/pachet) 060-75-00P5

Vizieră cu protecţie solară (1.7/1.8) (5/pachet) 060-75-02P5

Vizieră cu rezistenţă la zgârieturi (5/pachet) 060-75-01P5

Protecţie împotriva căldurii radiante (înveliş pentru cască) 060-50-01P

Protecţie împotriva căldurii radiante (zona gatului) 060-50-02P

Protecţie pentru vizieră, cu rezistenţă la temperaturi ridicate VIS-19

Suport pentru accesorii 061-55-00P

Vizieră îndepărtabilă (fixare directă) (10/pachet) 087-09-04P10

Kit pentru vizieră cu opţiune de îndepărtare 060-75-13P

Ansamblu suport pentru protecţia vizierei 061-55-10P

Sisteme individuale 3M™

pentru protecţie respiratorie
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Pentru protecţia angajaţilor
3M beneficiază de un lung istoric în aplicarea materialelor sale 

inovative în ceea ce priveşte provocările întâlnite în domeniul protecţiei 

angajaţilor. În anul 1972, 3M a introdus prima mască de protecţie 

respiratorie cu capacitate de filtrare, aprobată de către guvernul SUA. 

În prezent, este unul dintre cei mai importanţi furnizori de echipamente 

de protecţie respiratorie din lume, scopul principal este satisfacerea 

nevoilor individuale, prin expertiză, calitate, îndrumare şi servicii de 

excepţie. 
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Productivitate crescută și protecție 
pentru sudori

Conceptul de filtru de sudură 3M Speedglas™ a apărut în 

șantierele navale din Suedia, în timpul studierii modalităților 

de protejare a ochilor și pielii sudorilor împotriva radiațiilor UV. 

Studiile au fost realizate cu mai mult de 30 ani în urmă și au avut 

ca rezultat primul prototip de filtru cu întunecare automată, o 

combinație cu cristale lichide, polarizori și sisteme electronice. 

Astăzi Speedglas™ este leader la nivel mondial în domeniul 

echipamentelor de protecție pentru sudori.

Măști de sudură
3M Speedglas™ 

Pentru mai multe informații, vă rugăm vizitați website-ul:
www.SigurantaPersonala.ro
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Protecție ridicată pentru sudori

Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor dumneavoastră, 3M a creat măștile de sudură 3M Speedglas™, care prezintă funcția de 

ridicare a filtrului și/sau de protecție respiratorie. Fiecare model beneficiază, de asemenea, de caracteristicile măștii de sudură 

3M™ Speedglas™ Seria 9100.

• Confort superior

• Echilibru și stabilitate sporite.

• Optică excelentă și câmp vizual extins. 

• Grad extins de acoperire a urechilor și zonelor laterale ale gâtului.

• O nouă mască de sudură, cu funcţie de ridicare și vizieră incoloră de protecţie.

• Mască de sudură cu noi opţiuni de protecţie respiratorie.

Pentru testarea măștii de sudură, vă rugăm contactaţi echipa 3M sau distribuitorul 3M local.

3M™ Speedglas™ 
Mască de sudură 9100 Air

3M™ Speedglas™ 
Mască de sudură 9100

3M™ Speedglas™ 
Mască de sudură 9100 FX

3M™ Speedglas™ 
Mască de sudură 9100 FX Air

Măști de sudură
3M Speedglas™ 

NOU NOU NOU
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3M™ Speedglas™ Seria 9100 
Măști de sudură

Măștile de sudură 3M™ Speedglas™ din Seria 9100 prezintă o bandă 

de fixare pe cap extrem de confortabilă și ajustabilă. La nivelul capului 

uman există nervi, artere, și puncte de acupresiune; Presiunea asupra 

unora dintre aceste puncte, poate determina simptome de oboseală. 

Banda de fixare pe cap aferentă Seriei 9100 evită, în mod special, aceste 

zone ale capului. De asemenea, oferă multiple combinaţii de fixare și 

ajustare, astfel încât să se potrivească pentru toate persoanele, pentru a 

oferi un confort ridicat. 

Bandă de fixare pe cap

Bandă de fixare autoreglabilă, cu set de pernuţe, 
ce se mulează pe conturul capului.

Buton rotativ, durabil, pentru ajustarea măștii - 
poate fi folosit chiar și atunci când se utilizează 
mănuși.

Ansamblu de două benzi ajustabile, pentru o mai 
bună stabilitate.

Adecvată pentru dimensiuni 
ale capului de la 50 la 64.

Rotiţă discretă, pentru etanșare cu 
precizie.

Banda posterioară pivotantă, 
rotativă, autoreglabilă, se poate 
ajusta unei căști de protecţie 
pentru cap, așezată invers. Se poate ajusta unghiul măștii în timp ce 

aceasta este purtată pe cap.

Filtrele de sudură 3M™ Speedglas™ Seria 9100 continuă tradiţia noastră, 

cu privire la calitatea optică excelentă, incluzând gradul uniform de 

întunecare și gradul minim de distorsiune, prezente de-a lungul întregului 

filtru. Prin selectarea exactă a setărilor adecvate pentru fiecare aplicaţie, 

se reduce riscul de deformare optică și se sporește calitatea fiecărei 

aplicaţii de sudură. Filtrul 9100XX are o suprafață cu 30% mai mare 

decât oricare alt filtru de sudură Speedglas™.

Optică excelentă și câmp vizual extins

Se poate ajusta sensibilitatea funcţiei de detecţie a arcului electric, 
în ceea ce privește revenirea de la un modul la altul.

Procesul de amplificare este ușurat. Suportul pentru lentilele 
amplificatoare este încorporat în filtrul de sudură, permiţând 
instalarea sigură și ușoară a lentilelor.

Şapte grade de întunecare selectabile de 
către utilizator pentru majoritatea tipurilor 
de sudură cu arc.

Modulul de confort pentru aplicaţiile 
de sudură de prindere utilizează un 
grad de întunecare 5.

Permite selectarea duratei necesare pentru 
revenirea din modul întunecat în modul 
luminos.Este în conformitate cu Standardul European 379, 

cu privire la protecţia oculară pentru sudori.

Seria Speedglas™ 9100 include trei filtre de sudură cu modul 
de auto-întunecare: cu câmp vizual normal (9100V), mare 
(9100X), și foarte mare (9100XX).
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Protecție ridicată pentru sudori
Prin protejarea ochilor și a feţei împotriva radiaţiilor, căldurii excesive și 

scânteilor, în timp ce oferă o vizibilitate precisă a activităţii desfășurate, 

masca de sudură 3M™ Speedglas™ 9100 devine una dintre cele mai 

importante instrumente de sudură.  

 

Noua mască de sudură 3M™ Speedglas™ 9100 Air poate fi utilizată în 

combinaţie cu sisteme de protecţie respiratorie cu presiune pozitivă sau 

aducţie de aer.

O selecţie de filtre de sudură cu 
performanţă optică superioară, pentru 
confort continuu. Detecţie a arcului 
electric de până la 1 amp TIG.

Protecţie împotriva radiaţiilor 
ultraviolete (UV) și infraroșii (IR), în 
orice moment și în orice stare.

Aerul expirat este evacuat 
în afară prin canalele 
laterale de circulaţie a 
aerului (masca de sudură 
9100).

Grad extins de acoperire 
a urechilor și zonelor 
laterale ale capului. 

Viziere laterale: Filtre 
cu grad de întunecare 
5, ce permit un câmp 
vizual mai larg.

Întrunește cerinţele cu privire la 
rezistenţa mecanică împotriva 
particulelor de mare viteză,  
în conformitate cu standardul  
EN 175 clasa B.

Protecţie extinsă:  
Accesorii: Antifoanele externe  
3M™ Peltor™ H505B, o cască rezistentă 
la flăcări (ambele utilizate în această 
aplicaţie) și protecţie pentru urechi/gât

Circulaţia aerului în cazul modelului 9100 Air  
Canalul median protejează filtrul de riscul 
de condens, în timp ce două canale laterale 
furnizează aer, distribuit în mod uniform în 
regiunea gurii și a nasului.

Mască de sudură 3M™ Speedglas™ 9100 
Clasificare 1/1/1/2
În conformitate cu standardele EN 175:B și EN 379

Mască de sudură 3M™ Speedglas™ 9100 Air
Toate avantajele măștilor de sudură 3M™ 
Speedglas™ 9100 pot fi utilizate, acum, în 
combinaţie cu sisteme de protecţie respiratorie cu 
presiune pozitivă sau aducţie de aer.

3M™ Speedglas™ Seria 9100  
Mască pentru sudură



64

3M™ Speedglas™ 9100 FX 
Mască pentru sudură

Viziera incoloră de protecţie, 
cu dimensiuni de 17 x 10 cm, 
este curbată, pentru vizibilitate 
periferică sporită. 

Aerul expirat este evacuat în afară 
prin canalele laterale de evacuare.

100% compatibilă cu filtrele 
de sudură ale măștii de sudură 
3M™ Speedglas™ 9100.

Bandă de fixare 
pe cap, extrem 
de confortabilă, 
Speedglass 9100.

Viziere laterale: 
Filtre cu grad de 
întunecare 5, ce 
permit un câmp 
vizual mai larg.

Măștile de sudură Speedglas™ 9100 FX sunt o combinaţie între masca 

de sudură cu modul de auto-întunecare și o vizieră de protecţie, cu 

funcţie de ridicare. A fost reproiectat nu doar câmpul vizual, pentru a 

avea dimensiuni mai mari în comparaţie cu alte modele anterioare, ci și 

întrega geometrie a măștii, pentru un câmp vizual extins. 

Masca de sudură 3M™ Speedglas™ 9100 FX Air oferă protecție 

respiratorie certificată TH3 și vizibilitate excelentă datorită funcției de 

ridicare a filtrului. Permite atașarea sistemelor de protecţie respiratorie 

cu presiune pozitivă sau cu aducţie de aer.

Câmp vizual extins, cu segment frontal cu funcţie de ridicare

O mișcare rapidă, de ridicare a segmentului frontal de culoare argintiu, câmp vizual extins, de 17 x 10 
cm, pentru aplicații unde este necesară o claritate sporită, în timp ce menține protecţia respiratorie.

Mască de sudură 3M™ Speedglas™ 9100 FX
Clasificare 1/1/1/2 
În conformitate cu standardele EN 175:B, EN 166:BT 
și EN 379

Mască de sudură 3M™ Speedglas™ 9100 FX Air
Protecţie respiratorie sporită - TH3. Nivelul redus de 
infiltraţii la interior reprezintă o mai bună calitate a 
aerului respirabil.
Tubul de respiraţie este atașat benzii de fixare pe 
cap, și nu măștii.

Pentru obţinerea celui mai înalt nivel de protecţie 
respiratorie, aerul este furnizat direct în zona de 
respiraţie.  
Un difuzor răspândește debitul de aer, pentru un 
confort ridicat.
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3M™Adflo™ 
Sistem de protecţie respiratorie 
cu presiune pozitivă

Prin design-ul său compact și inteligent, sistemul de protecţie 

respiratorie 3M™ Adflo™ cu presiune pozitivă, este conceput în mod 

special să satisfacă nevoile legate de aplicaţiile de sudură. Prin debitul 

său continuu de aer, acesta furnizează aer filtrat, care ajută la reducerea 

riscului de apariţie a unei cantităţi mari de aer cald și transpiraţie, în 

procesul de sudură. Prin utilizarea sistemului de protecţie respiratorie 

Adflo™, beneficiați atât de protecţie, cât și de confort sporit.  

Pentru medii de sudură, unde este necesară protecţia respiratorie prin 

aducție de aer, se pot utiliza regulatoarele de aer 3M™, aprobate.

Împreună cu tipul adecvat de filtru, sistemul de 
protecţie respiratorie Adflo™ vă protejează în mod 
eficient, atât împotriva particulelor cât și a gazelor - 
totul inclus într-un singur sistem. 
Puteţi înlocui, în mod selectiv, fie filtrul pentru 

Profilul subţire este perfect 
pentru utilizare în spaţii 
înguste. Ergonomia sa 
se bazează pe nevoia 
dumneavoastră de 
echipamente de protecţie 
respiratorie cu greutate 
ușoară, adaptabile și ușor de 
utilizat.

Debitul de aer este, întotdeauna, o rată nominală 
constantă de 170 de litri pe minut, indiferent de 
nivelul de energie disponibilă a acumulatorului, sau de 
particulele încărcate pe filtru. 
Pentru aplicaţii în condiţii de temperaturi extrem de 
ridicate și umiditate, puteţi crește debitul de aer la 200 
de litri pe minut, prin simpla apăsare a butonului ON, 
de două ori.

particule, fie filtrul pentru gaze, în funcţie de nevoia 
dumneavoastră: nu este necesară schimbarea 
ambelor filtre în același timp.

Mască de sudură 3M™ Speedglas™ 9100 Air, cu 
sistem 3M™ Adflo™ de protecţie respiratorie 
Mască de sudură cu filtru cu modul de auto-
întunecare. Protecţie ergonomică pentru sudori, cu 
mobilitate optimă și ușurinţă în utilizare. 
Conform standard EN 12941 (TH2). NPF* 50.

Mască de sudură 3M™ Speedglas™ 9100 FX Air 
cu sistem 3M™ Adflo™ de protecţie respiratorie 
Mască de sudură cu filtru de sudură, cu modul de 
auto-întunecare, și o vizieră incoloră de 17 x 10 cm, 
pentru pregătirea aplicaţiilor de sudură. Excelentă 
pentru aplicaţii în condiţii de iluminare slabă și 
protecţie oculară, facială și respiratorie, continuă.
Conform standard EN 12941 (TH3). NPF* 500.

* Factor nominal de protecţie, obţinut pe baza 
datelor de performanţă, măsurate în laborator, în 
conformitate cu Standardele Europene. 
Factorul de protecţie este atribuit de autorităţile 
locale din fiecare ţară europeana și, prin urmare, pot 
fi diferite pentru ţări diferite. 
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3M™ Speedglas™ Seria 100 
Măști de sudură

Performanță ridicată la un preț scăzut
Măștile de sudură Speedglas™ seria 100 oferă o calitate optică 

excelentă, fiabilitate privind comutarea din modurile întunecat și 

luminos, totul la un pret redus. Suplimentar, pe lângă modelul de 

culoare neagră, puteţi selecta culori si grafice diferite, extrem de 

expresive, pentru măști de sudură. 

Masca de sudură Speedglas 100 este 
compatibilă cu majoritatea măștilor 
de protectie respiratorie împotriva 
particulelor

Adecvat pentru majoritatea 
aplicaţiilor de sudură cu arc 
electric, inclusiv MMA, MIG/MAG 
și sudură TIG cu amperaj ridicat.

Filtru de sudură 3M™ Speedglas™ 
100V: cinci grade de întunecare 
ajustabile, de la 8-12, și un modul 
luminos cu grad de întunecare 
3. Trei setări pentru nivel de 
sensibilitate.

Filtrele de sudură 3M™ 
Speedglas™ 100S-10 și 100S-11 
prezintă câte un singur grad de 
întunecare, de 10 și, respectiv, 11, 
precum și un modul luminos, cu 
grad de întunecare 3. 

Gradul de întunecare poate 
fi crescut până la nivelul 13 
sau 14, utilizând discurile de 
comutare.

Certificare pentru impact 
puternic, în conformitate cu 
cerinţele Standardului European 
EN 175:B. 

Cu impact vizual

Razor 
Dragon

Blaze Aces 
High

Trojan  
Warrior

XterminatorBoneyard

Raging
Skull

Ice Hot Skull
Jewels

Wild-N-Pink

Steel
Eyes

Steel
rose

Viteză de revenire (din modul luminos 
la modul de întunecare) de 0.1 ms.

NOU

NOU

NOU NOU NOU
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Adecvată pentru 
majoritatea aplicaţiilor 
de sudură cu arc 
electric - precum 
MMA, MIG/MAG, TIG și 
sudură cu plasmă.

Cinci grade de 
întunecare ajustabile, 
de la 8–12 și un modul 
luminos cu grad de 
întunecare 3. Patru 
setări pentru nivel de 
sensibilitate.

Ridicaţi și acţionaţi: 
Un senzor de mișcare 
activează, în mod 
automat, filtrul de 
sudură atunci când 
ridicaţi masca pentru a 
o utiliza.

Gradul de întunecare 
poate fi crescut până 
la nivelul 13 sau 14, 
utilizând discurile de 
comutare.

Cea mai îngustă 
mască din gama 
noastră: perfectă 
pentru utilizare în 
spaţii foarte înguste.

Mască de sudură 3M™ Speedglas™ SL
Clasificare 1/1/1/2
În conformitate cu standardele EN 175:F și EN 379

Cască de protecţie a capului  
3M™ Peltor™ G3001
Casca solidă Peltor G3001 este realizată din plastic 
ABS de înaltă calitate, stabilizat UV.  Aceasta este una 
dintre căștile cu cea mai mică greutate de pe piaţă. 
Pentru a se putea utiliza împreună cu masca de 
sudură Speedglas™ 100, dublura căștii solide a fost 
repoziţionată cu 180 de grade (și este certificată CE în 
această poziţie ).
Întrunește cerinţele Standardului European EN 397.

3M™ Speedglas™  SL 
Mască pentru sudură

Cu o greutate de 360 grame — inclusiv filtrul cu modul de auto-

întunecare — masca de sudură 3M™ Speedglas™ SL este cu 25% mai 

ușoară decât orice alt model Speedglas™. Prin utilizarea unor tehnici 

specializate de producţie, am redus greutatea filtrului cu modul de 

auto-întunecare. Şi, spre deosebire de alte măști cu greutate redusă, 

care pot absorbi umezeala și pot deveni grele, modelul Speedglas™ SL 

este realizat dintr-un material rezistent, fără capacitate de absorbţie.  

Proiectat, în mod special, pentru aplicaţii rapide de sudură, un senzor 

de mișcare activează, în mod automat, filtrul de sudură atunci când 

ridicaţi masca pentru a o utiliza.  



Protecţie
Auditivă



3M™ Protecţie auditivă
Protecţia auditivă trebuie sa fie adecvată în funcție de aplicație. Pentru siguranţă, 
productivitate şi confort, zgomotul trebuie redus până la un nivel recomandat, astfel încât 
să nu afecteze auzul. 3M™ oferă soluţii pentru persoane şi aplicații diferite, prin gama 
variată de produse: de la antifoane interne de unică folosinţă, până la antifoane externe cu 
sistem de comunicații.

Conservarea auzului
3M™ aduce împreună mărcile principale din domeniul conservării auzului. E-A-R™, 
Peltor™ şi 3M™ vă oferă cel mai complet program de conservare a auzului, prin care vă 
asigură detecţia nivelului de zgomot, protecţia pentru angajaţii dumneavoastră şi validarea 
echipamentelor acestora pentru protecţie auditivă. Toate acestea pentru un singur scop: 
siguranţa dumneavoastră. 

Protecţie

Detectați Protejați Validați
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Sistemul de avertizare 3M™ OptimeTM a fost 

încorporat în detectorul de sunet 3M™ SD-200, care 

indică protecţia auditivă 3M™ adecvată, în funcție de 

nivelul de zgomot.

Sistemul 3M™ OptimeTM utilizează o clasificare simplă, codată în 

culori, logică, pentru a simplifica procesul de selecţie al antifoanelor 

interne. Primul pas constă în identificarea nivelului de zgomot, apoi 

selectați din banda prezentată mai jos (RNR), unde se încadrează 

nivelul de zgomot identificat. Selectaţi, din cadrul gamei de produse 

disponibile, produsul marcat cu imaginea corespunzătoare nivelului 

de dB (mai multe informații se regăsesc în tabelul prezentat pe 

pagina următoare).

Sistem de validare 3M™  E-A-Rfit™

Sistem de avertizare 3M™ Optime™

Formele canalelor auditive sunt diferite.

Metodele de fixare sunt diferite.

Aceasta înseamnă că nivelele de protecţie pot fi diferite.

Nivelele de protecţie pot fi validate prin intermediul unei varietăți de antifoane interne. Această selecţie include antifoane interne de unică folosință şi 

antifoane interne reutilizabile.

Vă ajută să validați fixarea corectă a antifoanelor interne pentru fiecare angajat, pentru a beneficia de protecție împotriva zgomotului.

Prin intermediul sistemului de validare E-A-Rfit™, puteţi :

• Valida nivelul de protecţie de care beneficiază fiecare angajat 

• Accesa date pentru referinţe viitoare 

Indicator de zgomot
3M™ a lansat o nouă soluţie, reprezentată de un indicator personal de zgomot, care indică 

nivelul de zgomot când acesta a depăşit valoarea de 85dB(A) şi este recomandată utlizarea 

echipamentelor de protecţie auditivă, adecvate.  

Reprezintă un instrument de informare a angajaților referitor la nivelul de zgomot la care sunt 

expuşi şi ajută la conştientizarea riscului. 

*RNR = Nivelul recomandat de zgomot

Compatibil, prin testare, cu o varietate de echipamente 3M™ de protecţie auditivă 

Culoare verde pentru 
nivel sub 85dB(A)

Culoare roşu pentru 
nivel peste 85dB(A)

3M™ Protecție
Auditivă
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Antifoane interne Ultrafit 14 - SNR 14dB

Antifoane interne E-A-Rflex 14 - SNR 14dBRNR* < 85dB(A)
Protecţia auditivă nu este obligatorie, dar este dispo-
nibilă angajaţilor pentru protecție și confort

83 dB(A) - 93 dB(A)
Dacă nivelul de zgomot este situat 
deasupra nivelului de expunere permis, 
atunci protecţia auditivă este obligatorie.

Sistem de avertizare Optime™ Verde

Sistem de avertizare Optime™ Galben

Sistem de avertizare Optime™ 1 Roșu

Antifoane interne E-A-Rsoft 21 - SNR 21dB

Antifoane interne Ultrafit 20 - SNR 20dB

Antifoane interne ClearE-A-R 20 - SNR 20dB

Antifoane interne Tracer 20 - SNR 20dB

Antifoane interne Ultratech - SNR 21dB

Antifoane interne E-A-Rflex 20 - SNR 20dB

Antifoane interne E-A-Rband - SNR 21dB

Antifoane interne Caboflex - SNR 21dB

Antifoane interne Classic - SNR 28dB

Antifoane interne Express - SNR 28dB

Antifoane interne 1261/1271 - SNR 25dB

Antifoane interne E-A-Rcaps - SNR 23dB

Antifoane interne Flexicap - SNR 23dB

Antifoane interne Pulsar - SNR 23dB

Antifoane interne Swerve - SNR 24dB

Antifoane interne 1310 - SNR 26dB

Antifoane interne Reflex - SNR 26dB

Antifoane externe Model 5000 - SNR 27dB

Antifoane externe Optime I - SNR 26/27/28dB (în funcţie de 

versiune)

Antifoane externe Bulls’eye I - SNR 27dB

Antifoane externe H 31 - SNR 27/28 dB (în funcţie de versiune)

Sistem de avertizare 3M™ Optime™ în funcţie de produs

87 dB(A) - 98 dB(A)
Dacă nivelul de zgomot este situat 
deasupra nivelului de expunere permis, 
atunci protecţia auditivă este obligatorie. 
Antifoane ideale pentru frecvenţe înalte 
de zgomot.

94dB(A) - 105dB(A)
Dacă nivelul de zgomot este situat deasupra 
nivelului de expunere permis, atunci protecţia 
auditivă este obligatorie. Antifoane ideale 
pentru frecvenţe înalte și medii de zgomot.

95 dB(A) - 110 dB(A)
Dacă nivelul de zgomot este situat 
deasupra nivelului de expunere permis, 
atunci protecţia auditivă este obligatorie. 
Antifoane ideale pentru toate frecvenţele 
de zgomot.

Atentie: 
Pentru orice nivel de peste 95dB(A), aveţi nevoie 
de o evaluare corectă a zgomotului, în vederea 
selectării produsului adecvat. Produsele marcate cu 
Verde și Galben nu sunt adecvate pentru utilizarea 
în medii cu zgomot de frecvenţă redusă.

Sistem de avertizare Optime™ 2 Roșu

Sistem de avertizare Optime™ 3 Roșu

Antifoane interne Classic cu snur - SNR 29dB

Antifoane interne Pro-Seals - SNR 29dB

Antifoane interne Torque - SNR 32dB

Antifoane interne Tri-Flange - SNR 29dB

Antifoane interne Tracers - SNR 32dB

Antifoane interne Ultrafit - SNR 29dB

Antifoane externe Optime II - SNR 30/31dB (în funcţie de versiune)

Antifoane externe PTL - SNR 29/31dB (în funcţie de versiune)

Antifoane externe Bulls’eye II - SNR 31dB

Antifoane interne Classic Soft - SNR 36dB

Antifoane interne Superfit 33 - SNR 33dB

Antifoane interne 1120/1130 - SNR 34dB

Antifoane interne E-A-Rsoft Neons - SNR 36dB

Antifoane interne E-A-Rsoft Blasts - SNR 36dB

Antifoane interne detectabile E-A-Rsoft Metal - SNR 36dB

Antifoane interne Solar - SNR 36dB

Antifoane interne 1100/1110 - SNR 37dB

Antifoane interne E-A-Rsoft Fx - SNR 39dB

Antifoane interne No-Touch - SNR 35dB

Antifoane interne Push-Ins - SNR 38dB

Antifoane interne Ultrafit X - SNR 35dB

Antifoane externe Optime III - SNR 34/35 dB (în funcţie de 

versiune)

Antifoane externe Bulls’eye III - SNR 35dB
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Antifoane interne care se presează,  
din spumă poliuretanică
Antifoanele interne care se presează sunt realizate din spumă expandabilă 

din poliuretan (PU), care oferă un nivel excelent de confort şi protecţie. 

Dimensiunea unică a acestora se adaptează majorităţii canalelor auditive.  

Odată introduse în ureche, antifoanele din spumă se dilată, pentru o fixare 

sigură şi etanşă. 3M™ oferă o gamă variată de antifoane interne care se 

presează, de unică folosinţă, din spumă poliuretanică, pentru a selecta cea 

mai bună soluţie în funcție de aplicație.

Caracteristici și avantaje:

Durabile
 + Material din spumă moale, hipoalergenică, 
pentru o presiune redusă în interiorul urechii

 + Suprafaţă compactă, rezistentă la 
murdărie, pentru o mai bună igienă, durabilitate 
și confort

Confortabile
 + Design-ul în formă conică ajută la fixarea 
optimă în majoritatea canalelor auditive, făcând 
antifoanele ușor de utilizat

 + Marime unica

 + Dispenser disponibil (1100)

 + Şnur din poliester(1110) ce ajută la prevenirea 
pierderii antifoanelor

Eficiente
 + SNR ridicat, de 37dB

Compatibile cu
 + Concepute să fie compatibile cu alte EIP

Antifoane interne 3M™ 1120/1130
Concepute, în mod special, pentru canale auditive 
de mici dimensiuni
Sunt disponibile cu/fără şnur sau cu dispenser
SNR 34dB

Antifoane interne 3M™ 1100/1110, de unică 
folosinţă
Sunt disponibile cu/fără şnur şi cu dispenser

Antifoane interne 3M™ Solar™
Antifoane interne colorate
Sunt disponibile cu/fără şnur sau cu dispenser 
SNR: 36dB

Antifoane interne E-A-Rsoft™ Yellow Neons și 
Blasts
Antifoane interne E-A-R™ din spumă standard PU
Sunt disponibile cu/fără şnur (Yellow Neons) sau cu 
dispenser. Compatibile cu sistemul de validare  
E-A-Rfit™
SNR: 36dB

Antifoane interne E-A-Rsoft™ 21
Antifoane interne, de unică folosinţă, pentru grad 
redus de atenuare
Disponibile doar in varianta fără şnur
SNR: 21dB

Antifoane interne E-A-Rsoft™ FX
Cel mai mare grad de atenuare
Disponibile fără şnur.
SNR: 39dB

Antifoane interne detectabile metalic 
E-A-Rsoft™
Antifoane interne detectabile, de unică folosinţă, cu 
şnur. Compatibile cu sistemul de validare E-A-Rfit™
SNR: 36dB

Dispenser 3M™ 1100B și 3M 1120B

1100/1110

Frecvenţa (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Atenuare medie (dB) 30,0 33,1 36,3 38,4 38,7 39,7 48,3 44,4
Deviaţie standard (dB) 3,9 5,0 7,4 6,2 5,6 4,3 4,5 4,4
Protecţie estimată (dB) 26,1 28,1 28,9 32,2 33,1 35,4 43,8 40,0

SNR=37dB H=37dB. M=34dB. L=31dB

Acum, dispenserul 3M One-
Touch este, disponibil şi pentru 
utilizare împreună cu antifoanele 
interne 3M 1100 şi 1120.

Dispenser E-A-R™ One-Touch™

Alte antifoane interne 3M™ de unică 
folosinţă

3M™ Protecție
Auditivă
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Antifoane interne E-A-R™ Classic™
Sunt disponibile cu/fără şnur sau cu dispenser
SNR: 28dB

Alte produse E-A-R™ Classic

Antifoane interne E-A-R™ Classic™

Antifoanele interne Classic sunt realizate dintr-o spumă polimerică, 

moale, care absoarbe energia, ce oferă protecţie auditivă excelentă şi 

confort pe durata întregii zile. Antifoanele interne Classic se presează şi 

sunt disponibile în variante multiple, pentru a satisface nevoile diferite 

ale utilizatorilor.  

Caracteristici și avantaje:

Confortabile
 + Spuma moale, care absoarbe energia, cu 
presiune redusă la nivelul urechii

 + Prezintă rezistenţă la transpiraţie și umiditate, 
ceea ce ajută la prevenirea acumulării de 
umezeală în interiorul canalului auditiv

 + Adecvate pentru majoritatea canalelor 
auditive, în timp ce oferă un nivel optim de 
protecţie și confort.

Eficiente
 + Textura suprafeței este rezistentă la mișcare și 
ajută la menţinerea unei etanșări eficiente

Comode
 + Sunt disponibile în ambalaje convenabile și 
resigilabile de tip "Pernuţe"

 + Compatibile cu sistemul de validare E-A-
Rfit™ pentru verificarea nivelelor individuale 
de atenuare

Compatibile cu
 + Concepute să fie compatibile cu alte EIP

Antifoane interne E-A-R™ Classic™ Soft
Antifoane interne Classic, mai moi, pentru un nivel    
sporit de confort
Sunt disponibile cu/fără şnur sau cu dispenser
SNR: 36dB

Antifoane interne E-A-R™ Classic™, de 
dimensiuni mici
Diametru redus, pentru dimensiuni mai mici ale 
canalelor auditive
Disponibile doar în varianta fără şnur
SNR: 28dB

E-A-R™ Superfit™ 33
Cu inel de fixare exclusiv
Sunt disponibile fără şnur sau cu dispenser 
SNR: 33dB

Dispenser E-A-R™ One-Touch™

Antifoane interne Classic (Versiune fără şnur)

Frecvenţa (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Atenuare medie (dB) 22,3 23,3 24,6 26,9 27,4 34,1 41,6 40,4
Deviaţie standard (dB) 5,4 5,3 3,6 5,4 4,8 3,1 3,5 6,4
Protecţie estimată (dB) 16,9 18,1 20,9 21,5 22,6 30,9 38,1 34,0           

SNR=28dB H=30dB. M=24dB. L=22dB
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3M™ Protecție

Antifoane interne E-A-R™ Express™
Disponibile cu / fără şnur
SNR 28dB

Antifoane interne care nu necesită presare
Antifoanele interne sunt foarte uşor de inserat în ureche: doar utilizaţi 

suportul moale şi flexibil de prindere, pentru a împinge antifoanele 

în poziţia adecvată şi pentru a obţine un nivel excelent de protecţie. 

Pentru că nu este necesară atingerea spumei în timpul fixării, acestea 

sunt unele dintre cele mai igienice tipuri de antifoane disponibile.

auditivă

Caracteristici și avantaje:

Confortabile
 + Design-ul unic, în formă de capsulă, permite spumei 
să se comprime ușor

 + Antifoanele alunecă încet în ureche și se dilată ușor

 + Forma E-A-R™ patentată, din spumă, formată și 
dimensionată pentru a se potrivi și fixa, în orice 
canal auditiv

Comode
 + Disponibile cu sau fără șnur

 + Nu este necesară presarea

 + Sunt reutilizabile și se pot spăla

 + Suportul de fixare elimină nevoia de a atinge vârful: 
nu este necesară curăţarea mâinilor în prealabil

Compatibile cu
 +  Concepute pentru a fi compatibile cu alte EIP

Alte antifoane interne care nu 
necesită presare

Antifoane interne E-A-R™ Pro Seals™
Antifoane interne care nu necesită presare, cu 
suport de prindere flexibil
Disponibile cu şnur
SNR: 29dB

Antifoane interne 3M™ Torque™
Antifoane interne care nu necesită presare, cu 
vârf solid
Disponibile cu şnur
SNR: 32dB

Antifoane interne 3M™ No-Touch™
Antifoane interne care nu necesită presare, colorate
Disponibile cu şnur 
SNR: 35dB

Antifoane interne E-A-R™ Push-Ins™
Antifoane interne care nu necesită presare, de unică 
folosinţă, cu grad ridicat de atenuare
Disponibile cu / fără şnur
Compatibile cu sistemul de validare E-A-Rfit™
SNR: 38dB

Express™ 

Frecvenţa (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Atenuare medie (dB) 27,8 26,0 24,9 25,2 29,4 34,9 37,0 35,9
Deviaţie standard (dB) 5,4 4,5 3,3 5,0 4,2 4,1 5,2 3,7
Protecţie estimată (dB) 22,4 21,5 21,5 20,2 25,2 30,8 31,8 32,2

SNR=28dB H=30dB. M=24dB. L=22dB

Antifoane interne 3M™ Pistonz™
Antifoane interne concepute pentru 
sporturile cu motor şi industria auto
Spumă extrem de confortabilă
SNR: 25dB
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Antifoane interne reutilizabile
Antifoanele reutilizabile sunt realizate din materiale flexibile, pentru a 

se potrivi canalului urechii. În general, acestea sunt disponibile cu un 

şnur de legătură, pentru a preveni pierderea. Aceste antifoane interne 

reutilizabile sunt confortabile, igienice şi economice. Disponibile într-o 

varietate de modele şi nivele de protecţie. 

Antifoane interne E-A-R™ Ultrafit™
SNR 29dB

Caracteristici și avantaje:

Confortabile
 + Design unic și patentat, din trei membrane, 
pentru o fixare perfectă și confort ridicat

 + Ușor de introdus în ureche, pentru o protecţie 
continuă și confortabilă

Eficiente
 + Atenuare ridicată (SNR: 29dB)

Comode
 + Disponibile cu șnur, pentru a preveni pierderea

 + Sunt reutilizabile și se pot spăla

 + Compatibile cu sistemul de validare E-A-
Rfit™ pentru verificarea nivelelor individuale 
de atenuare

Versatile
 + Diferite versiuni pentru utilizări diverse: 
versiuni detectabile, cu grad de atenuare 
ridicat sau redus

Compatibile cu
 + Concepute să fie compatibile cu toate tipurile 
de EIP

Alte antifoane interne preformate

Antifoane interne E-A-R™ Ultrafit™ 14/20
Antifoane interne E-A-R™ Ultrafit™, modele cu 
grad redus de atenuare
SNR: 14/20dB

Antifoane interne ClearE-A-R 20™
Antifoane interne "aproape" invizibile
SNR: 20dB

Antifoane interne 3M™ 
1261/1271
Antifoane interne 
preformate cu o cutiuţă 
pentru depozitare
Disponibile cu/fără şnur
SNR: 25dB

Antifoane interne E-A-R™ Tracers™ și 
Tracers™ 20
Versiune detectabilă metalic
SNR: 32dB (20dB pentru Tracers™ 20)

Antifoane interne E-A-R™ Ultrafit X™
Antifoane interne reutilizabile, cu grad ridicat de 
atenuare
Disponibile cu şnur
SNR: 35dB

Antifoane interne 3M™ Tri-Flange™
Confort şi design
Disponibile cu şnur din vinil sau bumbac
SNR: 29dB

Ultrafit™

Frecvenţa (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Atenuare medie (dB) 30,6 29,1 28,6 30,1 30,9 32,2 37,7 41,1
Deviaţie standard (dB) 5,1 5,3 5,7 6,2 5,6 2,7 6,8 3,4
Protecţie estimată (dB) 25,5 23,8 22,9 23,9 25,3 29,5 30,9 37,7

SNR = 29dB, H = 30dB, M = 26dB, L = 24dB, APVf = Mf - sf

Antifoane interne E-A-R™ UltraTech™
Antifoanele interne UltraTech sporesc foarte mult 
abilitatea de percepţie a convorbirilor, semnalelor 
sonore de avertizare şi a sunetelor emise de 
maşinării, în timp ce reduc nivelul dăunător de 
zgomot, în mod eficient.
SNR: 21dB
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Caracteristici și avantaje:

Confortabile
 + Extrem de ușoare 

 + Presiune foarte scăzută în interiorul urechii

 + Nu necesită presare, permit introducerea în canalul 
auditiv, fără a fi necesară o inserţie adâncă

Comode
 + Pot fi purtate fie sub bărbie (UTC), fie în spatele 
capului (BTH)

 + Ușor de utilizat

 + Ideale pentru persoanele care se deplasează din 
interior în exterior și invers

 + Rezerve de antifoane disponibile

Compatibile cu
 + Concepute să fie compatibile cu alte echipamente de 
protecție individuală

Antifoane interne E-A-Rcaps™
Rezerve disponibile 
SNR 23dB

Antifoane interne cu bandă
Antifoanele de protecţie auditivă, cu bandă, sunt uşor de utilizat, comode 

şi extrem de confortabile. Sunt uşor de inserat şi îndepărtat şi pot fi 

păstrate în siguranţă în jurul gâtului, atunci când nu sunt necesare, fiind 

ideale pentru utilizarea intermitentă.  

Antifoanele de protecţie auditivă, cu bandă, simplifică selectarea 

produselor de protecţie auditivă adecvate cel mai bine mediului de lucru. 

Majoritatea modelelor sunt disponibile cu rezerve de schimb, fiind o 

opţiune mult mai economică.

Antifoane interne E-A-Rflex™ 14/20
Antifoane interne, cu bandă, pentru grad redus de 
atenuare
SNR: 14dB/20dB

Antifoane interne  
E-A-Rband™
Antifoane interne, ergonomice, 
cu bandă
Rezerve disponibile
SNR: 21dB

Antifoane interne  
E-A-R™ Caboflex™
Antifoane interne cu bandă, cu 
inserţie durabilă, în formă conică
Rezerve disponibile
SNR: 21dB

Antifoane interne  
E-A-R™ Flexicap™
Antifoane interne, cu bandă, cu 
opţiuni multiple de poziţionare
Rezerve disponibile
SNR: 21dB

Antifoane interne 3M™ Pulsar™
Design şi ergonomie
SNR: 23dB

Antifoane interne E-A-R™ Reflex™
Antifoane interne cu bandă, cu opţiuni 
multiple de poziţionare 
şi vârfuri în formă conică
Rezerve disponibile
SNR: 26dB

Antifoane interne 3M™ 1310
Bandă cu flexibilitate ridicată
Rezerve disponibile
SNR: 26dB

Alte antifoane interne cu bandă

Antifoane interne E-A-R™ Swerve™
Antifoane interne cu design extrem de 
atractiv, în formă de pară, cu bandă de 
fixare ajustabilă
Rezerve disponibile.
SNR: 26dB

E-A-Rcaps™ (În versiune UTC) 

Frecvenţă (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Atenuare medie (dB) 21,0 20,0 19,8 19,1 23,2 33,4 41,0 40,7
Deviaţie standard (dB) 4,1 4,4 4,2 4,3 3,7 4,5 2,9 5,4
Protecţie estimată (dB) 16,9 15,8 15,5 14,8 19,5 29,0 38,1 35,2

SNR=23dB H=27dB, M=19dB, L=17dB

3M™ Conservarea
Auzului



77

Antifoane externe Peltor™ Optime™ I
Antifoanele externe Peltor™ Optime™ I oferă protecţie versatilă, 

greutate redusă şi confort sporit pentru utilizator. Design-ul cu profil 

redus, împreună cu spaţiul generos dintre cupe, ajută la sporirea 

compatibilităţii cu alte echipamente de protecţie şi maximizează 

confortul utilizatorului. Peltor™ Optime™ I reprezintă alegerea ideală 

pentru utilizare intermitentă sau de lungă durată. Marginile etanşante 

ale cupelor, mari şi confortabile, sunt umplute cu o combinaţie unică de 

spumă, ceea ce le conferă un nivel optim de etanşare şi în acelaşi timp, 

presiune redusă la contact. 

Sunt ideale pentru utilizare în multiple medii de lucru cu nivel moderat 

de zgomot industrial, precum domeniul ingineriei uşoare, industria auto, 

industria prelucrării metalelor, precum şi activităţi de relaxare în timpul 

liber sau hobby-uri.

Peltor™ Optime™ I cu 
bandă de fixare în jurul 
gâtului
Fără bandă de fixare 
pe cap, oferă o 
compatibilitate excelentă 
cu alte echipamente 
individuale de protecție. 
SNR: 28dB

Peltor™ Optime™ I cu 
bandă de fixare pe cap, 
pliabilă
Soluţie uşor de depozitat
SNR: 28dB

Peltor™ Optime™ I, în 
culoare Hi-Viz
Pentru angajaţi cu 
nevoie de vizibilitate 
suplimentară, precum cei 
ce lucrează în exterior la 
drumuri, sau personalul 
de la sol, în aeroporturi. 
Disponibile în toate 
versiunile.
SNR: 28dB

Peltor™ Optime™ I cu bandă de fixare pe cap
SNR: 27dB

Alte antifoane externe Peltor™ Optime™ I

Peltor™ Optime™ I cu opţiune 
de atașare la cască
Pot fi purtate împreună cu 
o varietate largă de căşti 
industriale de protecţie a capului
SNR: 26dB

Antifoane externe Peltor™ pentru 
sudură
Primul şi singurul design de antifoane 
externe pentru sudori
Sunt compatibile cu măştile de sudură
SNR: 24dB

Accesorii
Kit-uri igienice pentru fiecare versiune de 
antifoane externe
Lavete igienice din hârtie:
HY100A - 100 de perechi într-un dispenser
HY100A-01 - 20 de pachete x 5 perechi într-un 
dispenser

Caracteristici și avantaje:

Confortabile
 +  Design cu profil și greutate redusă 
(180g), ce ajută la îmbunătăţirea 
compatibilităţii cu alte echipamente  
de protecţie

 + Spaţiu generos în interiorul cupelor, 
pentru sporirea confortului

 + Marginile etanșante ale cupelor, sunt 
umplute cu o combinaţie unică de 
spumă și lichid, ceea ce le conferă un 
nivel optim de etanșare și presiune 
redusă, în același timp

Eficiente
 + Grad moderat de atenuare, greutate 
redusă și design cu profil redus: 27dB 
SNR

 + Design unic al benzii de fixare pe cap, 
cu suport din oţel inoxidabil, pentru 
presiune constantă pe perioade lungi 
de utilizare

Versatile
 + Disponibile în câteva versiuni: versiunea 
cu bandă de fixare pe cap, pliabilă, 
cu bandă de fixare în jurul gâtului și 
cu opţiune de atașare la cască. Toate 
versiunile sunt disponibile în culori cu 
vizibilitate ridicată
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Antifoane externe Peltor™ Optime™ II
Antifoanele externe Peltor™ Optime™ II au fost dezvoltate pentru 

medii de lucru solicitante şi zgomotoase şi sunt eficiente chiar şi 

în reducerea sunetelor la frecvenţe extrem de reduse. Marginile de 

etanşare conțin o combinaţie unică de spumă şi lichid. Rezultatul 

este o etanşare optimă cu presiune redusă la contact, pentru confort 

ridicat, chiar şi pentru perioade lungi de utilizare. Marginile de etanşare 

prezintă canale de ventilaţie şi sunt acoperite cu folie moale, igienică 

şi modelată. Antifoanele externe Optime™ II reprezintă o alegere 

adecvată pentru medii de lucru cu zgomot industrial, sau activităţi cu 

maşini de construcţii, activităţi desfăşurate în aeroporturi şi în domeniul 

agricol. Produsul este disponibil, de asemenea, atât în versiune izolată 

electric, fără părţi metalice vizibile, cât şi în culoarea verde Hi-Viz, pentru 

angajaţii care necesită protecţie auditivă şi vizibilitate suplimentară, în 

acelaşi timp, în construcţiile de drumuri, în aeroporturi sau alte medii de 

lucru cu risc ridicat.

Peltor™ Optime™ II cu 
bandă de fixare în jurul 
gâtului
Fără bandă de fixare pe 
cap, oferă o compatibilitate 
excelentă cu alte 
echipamente individuale de 
protecție.
SNR: 31dB

Peltor™ Optime™ II cu 
bandă de fixare pe cap, 
pliabilă
Soluţie uşor de depozitat
SNR: 31dB

Peltor™ Optime™ II , în 
culoare Hi-Viz, cu bandă 
de fixare pe cap
Pentru angajaţi cu nevoie 
de vizibilitate suplimentară: 
cei ce lucrează în exterior 
la drumuri, sau personalul 
de la sol din aeroporturi. 
Disponibile în toate 
versiunile.
SNR: 31dB

Peltor™ Optime™ II cu bandă de fixare pe cap
SNR: 31dB

Alte antifoane externe Peltor™ Optime™ II

Accesorii
Kit-uri igienice pentru fiecare versiune de 
antifoane externe

Lavete igienice din hârtie
Peltor Clean:
HY100A - 100 de perechi într-un dispenser, 
HY100A-01 - 20 de pachete x 5 perechi într-un 
dispenser

Caracteristici și avantaje:

Confortabile
 + Spaţiu generos în interiorul cupelor, pentru 
sporirea confortului

 + Marginile etanșante ale cupelor, sunt 
umplute cu o combinaţie unică de spumă 
și lichid, ceea ce le conferă un nivel optim 
de etanșare și presiune redusă la contact

 + Marginile de etanșare prezintă canale de 
ventilaţie și sunt acoperite cu folie moale, 
igienică și modelată

Eficiente
 + Grad ridicat de atenuare, în ciuda greutăţii 
reduse și design-ului cu profil redus:  
31dB SNR

 + Design unic al benzii de fixare, cu suport 
din oţel inoxidabil, pentru presiune 
constantă pe perioade lungi de utilizare

Versatile
 + Disponibile în câteva versiuni: versiunea cu 
bandă de fixare pe cap, pliabilă, cu bandă 
de fixare în jurul gâtului și cu opţiune de 
atașare la cască. Toate versiunile sunt 
disponibile în culori cu vizibilitate ridicată

Peltor™ Optime™ Push To Listen (PTL)
Antifoane externe Optime™ cu funcţie de 
ascultare. Doar apăsaţi un buton şi permit 
ascultarea sunetelor externe, fără a exista 
riscul de afectare a auzului datorata 
zgomotului.
SNR: 31dB
Disponibile, de asemenea, în versiune 
colorată Hi-Viz, precum şi în versiune cu 
opţiune de ataşare la cască 
(SNR: 29dB)

Peltor™ Optime™ II
Antifoane externe pentru 
industria alimentară
Uşor de curăţat, rezistente la 
umezeală
SNR: 30dB

Peltor™ Optime™ II  
cu opţiune de atașare la 
cască
Pot fi purtate împreună cu 
o varietate largă de căşti 
industriale de protecţie a 
capului
SNR: 30dB

3M™ Protecție
Auditivă
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Antifoane externe Peltor™ Optime™ III
Antifoanele externe Peltor™ Optime™ III sunt echipamentele de 

protecţie auditivă cu performanţă ridicată, ce au fost concepute în 

mod special pentru utilizare în medii extrem de zgomotoase. Cupele 

minimizează rezonanţa, şi sporesc în mod semnificativ nivelul de 

atenuare la frecvenţe înalte. O conexiune acustică, între volumul interior 

şi volumul dintre cele două cupe, furnizează un nivel de atenuare 

semnificativ, la frecvenţe reduse. Marginile de etanşare sunt largi şi 

umplute cu o spumă din plastic moale, pentru o fixare excelentă şi 

presiune redusă la contact. Antifoanele externe Peltor™ Optime™ III 

oferă protecţie eficientă şi confort ridicat pentru utilizator. Produsul este 

disponibil, şi în culoarea verde Hi-Viz, pentru angajaţii care necesită 

protecţie auditivă şi vizibilitate suplimentară, în acelaşi timp, 

în construcţiile de drumuri, în aeroporturi sau alte medii de lucru cu  

risc ridicat.

Peltor™ Optime™ III cu 
bandă de fixare în jurul 
gâtului
Fără bandă de fixare pe 
cap, oferă o compatibilitate 
excelentă cu alte 
echipamente individuale de 
protecție
SNR: 35dB

Peltor™ Optime™ III , în 
culoare Hi-Viz, cu bandă de 
fixare pe cap
Pentru angajaţi cu nevoie 
de vizibilitate suplimentară, 
precum cei ce lucrează 
în exterior la drumuri, sau 
personalul de la sol, din 
aeroporturi. Disponibile în 
toate versiunile.
SNR: 35dB

Peltor™ Optime™ III cu bandă de fixare pe cap
SNR: 35dB

Alte antifoane externe Peltor™ Optime™ III

Peltor™ Optime™ III cu 
opţiune de atașare la cască
Pot fi purtate împreună cu 
o varietate largă de căşti 
industriale de protecţie a capului
SNR: 34dB

Accesorii
Kit-uri igienice pentru fiecare versiune de 
antifoane externe
Lavete igienice din hârtie
Peltor Clean:
HY100A - 100 de perechi într-un dispenser 
HY100A-01 - 20 de pachete x 5 perechi într-un 
dispenser
  

Caracteristici și avantaje:

Confortabile
 + Spaţiu generos în interiorul cupelor, 
pentru sporirea confortului prin permiterea 
circulaţiei aerului în apropierea urechilor.

 + Margini de etanșare largi

 + Marginile de etanșare sunt umplute cu o 
spumă din plastic moale, pentru o fixare 
excelentă și presiune redusă la contact

Eficiente
 + Grad foarte ridicat de atenuare: SNR de 
35dB

 + Design unic al benzii de fixare, cu suport 
din oţel inoxidabil, pentru presiune 
constantă pe perioade lungi de utilizare

 + Cupe cu design ce minimizează rezonanţa, 
rezultând astfel o atenuare excelentă a 
frecvenţelor ridicate de zgomot

Versatile
 + Disponibile în câteva versiuni, incluzând: 
Versiunea cu bandă de fixare pe cap, 
pliabilă,cu bandă de fixare în jurul gâtului 
și cu opţiune de atașare la cască. Toate 
versiunile sunt disponibile în culori cu 
proprietăţi de vizibilitate ridicată
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LED-urile luminoase corespund Sistemului 
de avertizare Optime

Afișaj ușor de citit:
 + Nivelul presiunii sunetului (SPL), Valoarea medie 
(LEQ/LAVG), Sistem de avertizare Optime™ (cu 
imagine corespunzătoare protecţiei auditive), 
Valoare maximă (MAX), Valoare minimă (MIN), 
Timp de funcţionare, Suprasolicitare (OL), și Sub 
interval (UR)

 + De la 45 la 130dB (Interval Dinamic)

 + A sau C

Operare ușoară cu cinci butoane

LED luminos de culoare verde: 
 + Nivelele de zgomot sunt sub 85dB(A) - protecţia 
auditivă ar putea să nu fie necesară.

LED luminos de culoare roșu: 
 + Nivelele de zgomot sunt peste 85dB(A) - protecţia 
auditivă este obligatorie

Indicator de zgomot 3M™ NI-100
Indicatorul de zgomot 3M™ avertizează utilizatorii de potenţialele nivele 

periculoase de zgomot, ajutând la identificarea zonelor în care protecţia 

auditivă este necesară. Utilizatorii ataşează indicatorul de zgomot de 

cămaşă sau haină, LED-ul acestuia afişează când nivelele de zgomot 

depăşesc valoarea limită. Dimensiunea redusă a indicatorului de zgomot 

şi design-ul cu greutate uşoară îl fac ideal pentru angajaţii din cadrul 

industriei.

Caracteristici și avantaje:
 + Se poate prinde de haina utilizatorului sau poate fi 
purtat pe o curea

 + Design durabil, greutate ușoară și dimensiune redusă

 + Ușor de utilizat, cu un singur buton pentru pornire/
oprire

 + Acumulator reîncărcabil, cu capacitate de funcţionare 
de până la 200 de ore între încărcări

 + Avertizează utilizatorii cu privire la nivelele de zgomot 
cu risc ridicat

 + Ajută la identificarea zonelor în care ar putea fi 
necesară protecţia auditivă

Detector de zgomot 3M™ SD-200 cu opţiune de cuplare 
la Sistemul de avertizare Optime™

Selectaţi uşor protecţia auditivă adecvată
Detectorul de zgomot SD-200 este un dispozitiv compact, cu greutate 

uşoară, conceput să măsoare cu acurateţe nivelele de zgomot de la locul 

de muncă. LED-urile, de culoare verde, galben şi roşu, afişează culoarea 

corespunzătoare Sistemului de avertizare Optime™, făcând uşoară 

selectarea nivelului adecvat de protecţie auditivă.

Caracteristici și avantaje:
 + O funcţie integrată calculează nivelul mediu al 
presiunii sunetului și permite o evaluare cu mai mare 
acurateţe a nivelelor intermitente de sunet 

 + Interfaţă ușor de utilizat

 + Acumulator reîncărcabil, pe bază de polimer-litiu, 
ce ajută la reducerea costului, în comparaţie cu 
utilizarea de acumulatori ce necesită înlocuire

 + Nivelul mediu al presiunii sunetului permite o 
identificare a zonelor în care nivelele de zgomot sunt 
variabile 

3M™ Gama Economică
Detector de zgomot 
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3M™ Detector
de zgomot 

Noul software DMS:  
Procesul de gestionare a datelor a devenit uşor
Pentru dispozitive de monitorizare a mediului, nivelului termic și al sunetului,  
și pentru dozimetrie.

Noul software pentru gestionarea măsurătorilor 3M™ (DMS) facilitează exportul, raportarea şi 

distribuirea datelor acumulate de către dispozitivele de măsurare a zgomotului din Seria SE-400 

şi alte instrumente 3M™ Quest. Software-ul vă ajută atât la îmbunătăţirea eficienţei, cât şi la 

raportarea datelor legate de mediu.

 + Extrageţi, descărcaţi, distribuiţi și salvaţi datele stocate 

 + Generaţi grafice și rapoarte 

 + Exportaţi și distribuiţi datele înregistrate

 + Efectuaţi calcule avansate

 + Programaţi, extrageţi și vizualizaţi în timp real datele de la distanţă, prin modem

Software pentru gestiunea măsurătorilor – un 
sistem care înglobează aplicaţiile de mai jos: 

 + Dozimetru de zgomot 
 + Sunetul raportat la o octavă 
 + Analiză/Cercetare 
 + Monitorizarea confortului termal 
 + Dispozitiv integrat de măsurare a nivelului de zgomot
 + Cercetarea zgomotului
 + Dispozitiv de monitorizare a tensiunii termice 
 + Evaluarea calităţii aerului din interior

Detector de zgomot 3M™ SE-400
Detectorul de zgomot Seria SE-400 este conceput să măsoare cu 

acurateţe nivelele de sunet in medii extrem de variabile. Acest instrument 

avansat calculează nivelul mediu al presiunii sunetului (LEQ/LAVG) pe 

durata de funcţionare, şi vă ajută să evaluaţi, cu un nivel mai mare de 

acurateţe, nivelele de zgomot la locul de muncă.

Caracteristici și avantaje:
 + Disponibile în două modele cu Clasa 1 de precizie 
sau Clasa 2, pentru întrebuinţare generală

 + Conform standarde IEC și ANSI 

 + Măsurători medii integrate 

 + Toate modelele sunt furnizate gata de utilizare, fără a 
fi necesare alte setări suplimentare

 + Utilizaţi software-ul de gestiune a măsurătorilor DMS 
3M™ pentru analizarea, gestionarea și măsurarea 
datelor

 + Limbi disponibile pentru afișaj: engleză, spaniolă, 
germană, franceză, italiană, portugheză

 + Afișaj: SPL, LMAX, LMIN, Valoare de vârf, Lavg/ Leq, 
Timp consumat

NOU!
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Disponibile cu Clasa 1 de precizie sau Clasa 2 
pentru întrebuinţare generală

Afișaj SPL
Ecran cvasianalogic şi 
numeric

Octavă 1/1
Ecran cu reprezentare 
grafică tip coloane, 
pentru măsurători

Octavă 1/3
Ecran cu reprezentare 
grafică tip coloane, 
pentru măsurători

Dispozitive de măsurare a nivelului de zgomot 
3M™ SoundPro™ SE/DL 
Dispozitivele 3M™ SoundPro™ Seria SE/DL reprezintă o modalitate 

avansată de monitorizare a nivelului de zgomot şi de stocare a 

datelor. Disponibil în Clasa 1 şi 2, aceste instrumente oferă o analiză a 

frecvenţelor, în timp real, şi capacitate de stocare a datelor ce 

facilitează evaluarea şi procesarea ulterioară a nivelelor de zgomot de la 

locul de muncă.

Caracteristici și avantaje:
 + Sunt în conformitate cu prevederile standardelor 
ANSI și IEC

 + Disponibile în Clasa 1 de precizie sau Clasa 2 pentru 
întrebuinţare generală

 + Măsurători simultane pentru categoriile A și C

 + Clasificare a frecvenţelor A, C, Z și F (Flat)

 + Răspuns rapid, încet și IEC, cu privire la durata 
impulsului

 + Intervale - limită selectabile 10 dB – 140 dB

 + Descărcările opţionale către software-ul de gestiune 
a măsurătorilor DMS 3M™ implică analizarea, 
gestionarea și măsurarea datelor

 + Afișaj în limbile: engleză, franceză, spaniolă, 
germană, italiană și portugheză

 + Afișează valorile: SPL, Doză, Lavg sau Leq, TWA, 
Max, Min, Vârf, Expunere, Durata de funcţionare și 
multe altele

 + Afișajul cu ecran extins permite analiza frecvenţelor 
în timp real

 + Afișaj cu fundal luminos, ușor de citit

 + Ghidare prin meniu, 4 taste

3M™ Conservarea
Auzului

Sistem SoundPro SP-OMS
de măsurare a sunetelor din mediul exterior
Sistemul SoundPro, de măsurare a sunetelor din mediul exterior, ajută la protejarea 

instrumentului împotriva expunerii la condiţii de vânt, ploaie, zăpadă, agenţi chimici, particule, 

animale, vandalism şi risc de furt. Are o durată de viață extinsă datorită acumulatorului care 

permite monitorizarea continuă timp de o săptămână (două săptămâni, cu acumulatorul 

secundar opțional).

Alte opţiuni:
• Analiză în timp real a unui interval complet de 
octavă (1/1)
• Analiză în timp real a unei treimi dintr-un interval 
complet de octavă (1/3)
• Opţiune de curbe acustice spectrale
• Opţiune de ințelegere uşoară a convorbirilor
• Configuraţii ale kit-ului de calibrare audiometrică
• Încorporare de date GPS 
• Microfoane opţionale în 1/4", 1/2" & 1"
• Timp de persistență a sunetului după încetarea 
acestuia (reverberație) (RT-60)
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Două modele accesibile:
 + Modelul Edge eg5 prezintă 3 dozimetre 
independente şi capacitate de stocare a datelor. 
Se diferenţiază ca un dozimetru sigur, din punct 
de vedere intrinsec, care oferă măsurători de 
categorie C şi A, în mod simultan.

 + Modelul avansat Edge eg4 beneficiază de două 
dozimetre şi istoric al datelor înregistrate/timpului 
de înregistrare.

Dozimetre portabile 3M™ Edge
Acum există o nouă şi inovativă gamă de dozimetre personale de zgomot. 

Dispozitivul Edge oferă o tehnologie avansată, încorporată într-o carcasă 

compactă, fără cabluri, pentru o modalitate mai uşoară şi ergonomică de 

monitorizare a nivelelor de zgomot.

Acest dozimetru inovativ cântăreşte 85 gr şi prezintă un suport 

de ataşare pe umăr, fără cablu pentru a nu interfera cu activitatea 

desfăşurată. Reprezintă un proces uşor şi rapid de monitorizare a 

zgomotului şi descărcare a datelor.

Caracteristici și avantaje:
 + Design ergonomic, fără cablu, pentru a nu reprezenta 
un obstacol în activitatea desfășurată

 + Suport pentru montarea pe umăr

 + Carcasa compactă oferă un nivel superior de confort, 
un design durabil, greutate ușoară și dimensiune 
redusă

 + Acumulatorul din litiu, reîncărcabil, oferă dispozitivului 
Edge o durata lungă de viaţă

 + Descărcările opţionale către software-ul DMS 3M™ 
oferă posibilitatea de analiză, gestionare și măsurare 
a datelor

 + Afișează valorile: SPL, Doză, Lavg sau Leq, TWA, 
Max, Min, Vârf, Expunere, Durata de funcţionare etc.

 + Modelul Edge eg5 prezintă 3 dozimetre independente 
care oferă măsurători simultane categoria C și A.

 + Afișează valorile: SPL, Doză, Lavg sau Leq, TWA, 
Max, Min, Vârf, Expunere, Durata de funcţionare etc.

 + Staţiile de conectare, cu 1 sau 5 nișe, oferă 
reîncărcare rapidă și ușoară și descărcare a datelor 
într-un calculator



Soluții 
3M™ Peltor™

Aplicaţii

Armată / Poliţie Petrol şi gaz Sporturi cu motor Industria producătoare

pentru protecție  
auditivă și comunicații



Soluții 
3M™ Peltor™

Soluții 3M™ Peltor™  
pentru protecţie auditivă şi comunicaţii
Peltor™ este lider mondial în domeniul echipamentelor de comunicaţii. 

Pornind de la utilitatea echipamentelor până la design, am creat soluţii avansate, 

confortabile, pentru comunicaţii și protecție împotriva zgomotului.

Clienţii noștri sunt profesioniști în domenii industriale, precum: petrol și gaz, 

poliţie și armată, sporturi cu motor, producţie, industria forestieră, construcţii, 

aeroporturi, vânătoare și tir.

Industria forestieră Construcţii Aeroporturi Vânătoare / Tir

pentru protecție  
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Soluţii 3M™ Peltor™ pentru
Protecţie Auditivă și Comunicaţii

3M™ Peltor™ WS Workstyle™

Antifoane externe electronice, cu activare în funcţie de nivelul zgomotului

MT16H21FWS5*-*****

Frecvenţa (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Atenuare medie (dB) 15,1 11,1 18,2 27,0 23,8 33,4 37,7 38,8

Deviaţie standard (dB) 3,8 2,6 2,3 2,2 2,1 3,6 2,2 3,3
Protecţie estimată (dB) 11,4 8,5 15,9 24,8 21,7 29,8 35,5 35,5

NRR=20 SNR=26 db H=29 db M=23 db L=17 db

Caracteristici şi avantaje:

 + Preluaţi apeluri şi ascultaţi muzică 
în modul wireless, prin intermediul 
dispozitivului stereo Bluetooth®

 + Interfaţă cu ghidare vocală
 + Pliabile
 + Bluetooth
 + Microfon integrat
 + Funcţie dependentă de nivelul 
zgomotului

 + SNR 26 dB

Atenuare

Descriere Codul produsului Ataşament Greutate (g) Culoare

WS WorkStyle /UE /Industrie MT16H21FWS5E-580SV Bandă de fixare pe cap 352

WS WorkStyle /UK /Industrie MT16H21FWS5G-580SV Bandă de fixare pe cap 352
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HRXS7A-01

Atașare la cască

Antifoane externe 3M™ Peltor™ cu radio

HRXS7P3E-01

Frecvenţa (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Atenuare medie (dB) 16,5 22,0 31,6 33,8 31,1 33,5 35,4

Deviaţie standard (dB) 5,5 3,7 4,6 4,0 2,8 1,6 3,3
Protecţie estimată (dB) 11,0 18,3 27,0 29,8 28,3 31,9 32,1

SNR=29dB H=30dB M=27dB L=19dB 

Caracteristici şi avantaje:

 + Protejaţi-vă auzul şi ascultaţi radio, în acelaşi 
timp 

 + Concepute pentru persoanele care îşi desfă-
şoară activităţile în mediul exterior - silvicultură, 
grădinărit, tunderea gazonului, activităţi recrea-
tive etc. - pentru protejarea auzului acestora şi 
ascultare radio, în acelaşi timp

 + Banda extinsă de fixare pe cap, moale, 
căptuşită, distribuie greutatea în mod egal, în 
timp ce suspensia în două puncte exercită o 
presiune redusă, pentru o utilizare confortabilă, 
pe termen lung 

 + Pernuţele moi ale cupelor, umplute cu spumă 
şi lichid, oferă un nivel sporit de confort

 + Durată de viaţă a acumulatorului de  
aproximativ 140 de ore

 + Intrare audio, pentru MP3 player.

HRXS7A-01

Frecvenţa (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Atenuare medie (dB) 17,6 26,2 34,9 37,7 33,3 35,7 36,8

Deviaţie standard (dB) 2,9 1,8 2,5 2,6 3,4 2,1 3,3
Protecţie estimată (dB) 14,7 24,4 32,3 35,0 29,9 33,6 33,5

SNR=32dB H=32dB M=31dB L=23dB

Descriere Codul produsului Ataşare Greutate (g) Culoare

Conector audio, standard HRXS7A-01 Bandă de fixare pe cap 340

Conector audio, standard HRXS7P3E-01 Ataşare la cască 370
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Antifoane externe 3M™ Peltor™ Alert
Dispozitiv radio FM/AM, electronic, cu activare în funcţie de nivelul zgomotului

Antifoanele externe Alert vă protejează auzul în mod eficient și, permit 

ascultarea radio, în același timp. Sunt, de asemenea, echipate cu o 

funcţie dependentă de nivelul de zgomot, ce permite amplificarea 

sunetelor ambientale și reducerea zgomotului dăunător, de peste 82 

dB(A). Această funcţie protejează împotriva zgomotului periculos și 

permite utilizatorilor să vorbească și să asculte colegii, semnalele 

acustice de avertizare sau vehiculele în mișcare etc. Antifoanele externe 

Alert sunt disponibile și în versiune cu microfon. Antifoanele externe WS 

Alert în versiunea cu microfon, pot fi conectate la un telefon mobil, fără 

cabluri, prin intermediul funcţiei Bluetooth™.

Caracteristici şi avantaje:

Confortabile
 + Bandă pentru fixarea pe cap, cu suport 
din oţel inoxidabil

 + Pernuţele conturate conferă o 
rezistenţă sporită la alunecare

 + Cupe cu nivel ridicat de atenuare

Comode
 + Butoane de control, uşor accesibile, 
pentru dispozitivul radio FM şi activa-
rea în funcţie de nivelul de zgomot

 + Disponibile în versiunea cu microfon
 + Opţiune de comutare FM/AM, pentru 
selectarea recepţiei radio dorite

Eficiente
 + SNR de 32dB
 + Funcţie dependentă de nivelul 
zgomotului

Compatibile cu
 + DECT- şi telefoane mobile
 + Comunicaţie radio
 + Numeroase configuraţii, bandă de 
fixare pe cap, bandă de fixare în jurul 
gâtului, opţiune de ataşare la cască

Antifoane externe Peltor™ Alert cu radio FM 

Alte antifoane externe electronice  
 3M™ Peltor™

Accesorii
Kit-uri igienice disponibile pentru fiecare versiune 
de antifoane externe. 

Antifoane externe Peltor™ 
Alert cu radio FM
SNR de 32dB

Caracteristici
Culoare:  Roșu carmin
Acumulator: AA (2 X 1,5V)
Timp de operare: până la 70 de ore  
   (model standard)

Antifoane externe 3M™ 
Peltor™ Alert cu radio FM, 
versiunea cu microfon
SNR de 32dB

Antifoane externe 3M™ 
Peltor™ Alert cu radio FM, 
versiunea cu ataşare la cască
SNR de 29dB

M2RX7A

Frecvenţa (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Atenuare medie (dB) 17,6 26,2 34,9 37,7 33,3 35,7 36,8
Deviaţie standard (dB) 2,9 1,8 2,5 2,6 3,4 2,1 3,3
Protecţie estimată (dB) 14,7 24,4 32,3 35,0 29,9 33,6 33,5

SNR=32dB H=32dB M=31dB L=23dB

M2RX7P3E

Frecvenţa (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Atenuare medie (dB) 16,5 22,0 31,6 33,8 31,1 33,5 35,4
Deviaţie standard (dB) 5,5 3,7 4,6 4,0 2,8 1,6 3,3
Protecţie estimată (dB) 11,0 18,3 27,0 29,8 28,3 31,9 32,1

SNR=29dB H=30dB M=27dB L=19dB

Soluţii 3M™ Peltor™ pentru
Protecţie Auditivă și Comunicaţii



89

3M™ Peltor™ Pro-Tac™ II
Antifoane externe electronice, cu activare în funcţie de nivelul zgomotului

Utilizarea antifoanelor externe ProTac II nu izolează fonic în totalitate faţă 

de mediul exterior, ceea ce ar fi atât periculos, cât și inconfortabil. Veţi 

putea auzi în permanenţă ceea ce se întâmplă în jurul dumneavoastră 

și veţi ști că auzul dumneavoastră este protejat. Panoul de control se 

află dispus pe cupa dreaptă a antifoanelor externe. Butoanele sunt ușor 

accesibile și poziţionate în mod logic. Facilitează ajustarea nivelului de 

ascultare a sunetului din jur.

Caracteristici şi avantaje:

Confortabile
 + Bandă pentru fixarea pe cap, cu suport  
din oţel inoxidabil

 + Pernuţele conturate conferă o rezistenţă sporită 
la alunecare

 + Cupe cu nivel ridicat de atenuare

Comode
 + Butoane de control uşor accesibile
 + Disponibile în versiunea Bluetooth

Eficiente
 + SNR de 31dB
 + Funcţie dependentă de nivelul zgomotului

Compatibile cu
 + DECT- şi telefoane mobile prin Bluetooth
 + Numeroase configuraţii, bandă de fixare pe 
cap, bandă de fixare în jurul gâtului, opţiune de 
ataşare la cască

Antifoane externe 3M™ Peltor™ ProTac™ II 

Alte antifoane externe cu comunicaţii  
3M™ Peltor™

Antifoane externe 3M™ 
Peltor™ ProTac™ II  
culoare verde
SNR de 31dB

Accesorii
Kit-uri igienice disponibile pentru fiecare versiune 
de antifoane externe.

Caracteristici
Culoare: Negru, verde sau roșu
Acumulator: AA (2 X 1,5V)
Timp de operare: până la 1000 de ore  
  (model standard) 

Antifoane externe 3M™ 
Peltor™ ProTac™ II  
culoare negru
SNR de 31dB

Antifoane externe 3M™ 
Peltor™ ProTac™ II  
culoare roşu
SNR de 31dB

MT15H7A2 ** **

Frecvenţa (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Atenuare medie (dB) 13,8 21,5 30,9 36,6 35,9 35,5 39,0
Deviaţie standard (dB) 1,8 0,9 1,3 1,5 5,5 3,1 2,3
Protecţie estimată (dB) 12,0 20,6 29,6 35,1 30,4 32,4 36,7

SNR=31dB H=32dB M=29dB L=20dB

MT15H7B2 ** **

Frecvenţa (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Atenuare medie (dB) 13,8 21,5 30,9 36,6 35,9 35,5 39,0
Deviaţie standard (dB) 1,8 0,9 1,3 1,5 5,5 3,1 2,3
Protecţie estimată (dB) 12,0 20,6 29,6 35,1 30,4 32,4 36,7

SNR=31dB H=32dB M=29dB L=20dB

MT15H7P3*2 ** **

Frecvenţa (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Atenuare medie (dB) 14,0 22,4 28,1 33,8 33,4 35,4 38,7
Deviaţie standard (dB) 1,5 2,7 1,7 2,3 2,6 2,3 1,8
Protecţie estimată (dB) 12,5 19,7 26,4 31,5 30,8 33,1 36,9

SNR=30dB H=33dB M=28dB L=20dB
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3M™ Peltor™ Tactical™ XP
Antifoane externe electronice, cu activare în funcţie de nivelul zgomotului

Cu un circuit electronic avansat, antifoanele externe Peltor™ Tactical™ 

XP permit utilizatorului să fie extrem de selectiv cu privire la ceea 

ce dorește să audă sau nu. Peltor™ Tactical™ XP este echipat cu 

următoarele funcţii: volum pentru funcţia dependentă de nivelul 

zgomotului, echilibru, egalizator și volum pentru zgomotul extern. Cu 

aceste funcţii și caracteristici, utilizatorul este capabil să ajusteze funcţia 

dependentă de nivelul zgomotului, pentru a fi adecvată unui anumit 

mediu sau anumită situaţie. O voce electronică ghidează utilizatorul 

prin meniul sistemului. Peltor™ Tactical™ XP este disponibil pentru 

comunicare bidirecţională, cu cabluri sau fără cabluri (Bluetooth™).

Caracteristici şi avantaje:

Confortabile
 + Bandă de fixare pe cap, moale, căptuşită, 
cu suport din oţel inoxidabil

 + Pernuţele conturate conferă o rezistenţă 
sporită la alunecare

 + Cupe cu nivel ridicat de atenuare

Comode
 + Disponibile ca echipament pentru comu-
nicare bidirecţională

 + Ghidare prin voce electronică
 + Egalizator şi volum pentru zgomotul 
extern

Eficiente
 + SNR de 31dB
 + Funcţie dependentă de nivelul zgomotului

Soluţii 3M™ Peltor™ pentru
Protecţie Auditivă și Comunicaţii

Antifoane externe 3M™ Peltor™ Tactical™ XP , 
versiunea cu microfon 

Alte antifoane externe electronice 3M™ 
Peltor™

Accesorii
Kit-uri igienice disponibile pentru fiecare 
versiune de antifoane externe. 

Caracteristici
Culoare:  Negru
Acumulator: AA (2 X 1,5V)
Timp de operare: 1000 de ore  
   (model standard)

3M™ Peltor™ 
Tactical™ XP cu bandă 
de fixare pe cap
SNR de 31dB

3M™ Peltor™ 
Tactical™ XP cu 
bandă de fixare în jurul 
gâtului
SNR de 31dB

3M™ Peltor™ 
Tactical™ XP , 
versiunea cu ataşare 
la cască şi comunicare 
bidirecţională
SNR de 30dB

MT1H7F2

Frecvenţa (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Atenuare medie (dB) 13,8 21,5 30,9 36,6 35,9 35,5 39,0
Deviaţie standard (dB) 1,8 0,9 1,3 1,5 5,5 3,1 2,3
Protecţie estimată (dB) 12,0 20,6 29,6 35,1 30,4 32,4 36,7

SNR=31dB H=32dB M=29dB L=20 dB

MT1H7P3*2

Frecvenţa (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Atenuare medie (dB) 14,0 22,4 28,1 33,8 33,4 35,4 38,7
Deviaţie standard (dB) 1,5 2,7 1,7 2,3 2,6 2,3 1,8
Protecţie estimată (dB) 12,5 19,7 26,4 31,5 30,8 33,1 36,9

SNR=30dB H=33dB M=28dB L=20 dB

MT1H7B2

Frecvenţa (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Atenuare medie (dB) 13,8 21,5 30,9 36,6 35,9 35,5 39,0
Deviaţie standard (dB) 1,8 0,9 1,3 1,5 5,5 3,1 2,3
Protecţie estimată (dB) 12,0 20,6 29,6 35,1 30,4 32,4 36,7

SNR=31dB H=32dB M=29dB L=20 dB

Compatibile cu
 + DECT- şi telefoane mobile
 + Radio de comunicaţie
 + Numeroase configuraţii, bandă de fixare pe cap, bandă de fixare în jurul 
gâtului, opţiune de ataşare la cască
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3M™ Peltor™ Lite-Com™ Basic 
Versiunea pentru comunicare bidirecţională

Peltor™ Lite-Com™ este o gamă de produse cu comunicaţie radio 

încorporată în cupă. Acest sistem oferă posibilitatea comunicaţiilor în 

ambele sensuri, în mod eficient și fără efort, pe raze de acţiune limitate.

38 de subcanale permit mai multor utilizatori să comunice, individual, 

utilizând același canal. Ofera direcționare vocală pentru setări.

Caracteristici şi avantaje:

Confortabile
 + Bandă pentru fixarea pe cap, cu 
suport din oţel inoxidabil

 + Pernuţele conturate conferă o 
rezistenţă sporită la alunecare

 + Cupe cu nivel ridicat de atenuare

Comode
 + Ghidare vocală
 + Butoane de control uşor accesibile
 + Microfon electret cu funcţie de 
anulare a zgomotului

Eficiente
 + SNR de 31dB
 + Comunicare pe 8 canale, în banda 
PMR 446MHz

Compatibile cu
 + Dispozitive de comunicație cu 
radio -  PMR 446 MHz

 + LiteCom Basic, LiteCom III, 
LiteCom Pro

 + Numeroase configuraţii, bandă de 
fixare pe cap, bandă de fixare în 
jurul gâtului, ataşare la cască

3M™ Peltor™ Lite-Com™ Basic, versiunea 
pentru comunicare bidirecţională

Alte antifoane externe cu comunicaţii  
3M™ Peltor™

Antifoane externe 
3M™ Peltor™  
Lite-Com™ Basic cu 
bandă de fixare pe cap
SNR de 31dB

Accesorii
Kit-uri igienice disponibile pentru fiecare 
versiune de antifoane externe.

Caracteristici
Culoare:  Albastru închis
Acumulator:  AA (2 X 1,5V)
Timp de operare:  10-35 de ore (în funcţie de 

durata transmisiei) 

Antifoane externe 
3M™ Peltor™  
Lite-Com™ Basic cu 
bandă de fixare în jurul 
gâtului
SNR de 31dB

Antifoane externe 
3M™ Peltor™  
Lite-Com™ Basic, cu 
ataşare la cască
SNR de 30dB

MT53H7A4400

Frecvenţa (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Atenuare medie (dB) 13,8 21,5 30,9 36,6 35,9 35,5 39,0
Deviaţie standard (dB) 1,8 0,9 1,3 1,5 5,5 3,1 2,3
Protecţie estimată (dB) 12,0 20,6 29,6 35,1 30,4 32,4 36,7

SNR=31dB H=32dB M=29dB L=20dB

MT53H7P3E4400

Frecvenţa (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Atenuare medie (dB) 14 22,4 28,1 33,8 33,4 35,4 38,7
Deviaţie standard (dB) 1,5 2,7 1,7 2,3 2,6 2,3 1,8
Protecţie estimată (dB) 12,5 19,7 26,4 31,5 30,8 33,1 36,9

SNR=30dB H=33dB M=28dB L=20dB
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3M™ Peltor™

Soluţii Lite-Com

• Disponibile în două versiuni; cu 8 canale în frecvenţa PMR de 446 MHz sau cu 69 de canale 
pe frecvenţa LPD de 433 MHz (Poate fi necesară o licenţă de utilizator)

• Pe canalele PMR, 38 de canale secundare permit mai multor grupuri de utilizatori să 
comunice fără ascultarea celorlalte grupuri de pe același canal

• Funcţia ACTIVE integrată vă permite să auziţi sunetele din ambient: semnalele de avertizare, 
sunetele mașinilor, conversaţia, etc.

• Zgomotele puternice intermitente și neașteptate, sunt imediat atenuate
• O voce electronică din receptor vă comunică setările dispozitivului
• Afișaj LCD pentru vizualizarea setărilor avansate și standard
• Buton separat PTT pentru intrările auxiliare, unde poate fi conectat un telefon mobil, un 

dispozitiv pentru comunicaţie radio sau altă sursă radio.
• Când nu este utilizat, Lite-Com III se comută automat în modul OFF, pentru a economisi 

bateriile

MT53H7A430B

Frecvenţă (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Atenuare medie (dB) 16.5 20.7 31.4 33.7 34.5 38.4 37.2 

Deviaţie standard (dB) 2.4 2.3 1.8 3.3 2.2 3.1 4.7 

Protecţie estimată (dB) 14.1 18.4 29.6 30.4 32.3 35.3 32.5

 

SNR=31dB H=33dB M=28dB L=21dB 

MT53H7P3E430B

Frecvenţă (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Atenuare medie (dB) 17.8 21 30.9 32.6 31.5 38.9 38.2 

Deviaţie standard (dB) 2 1.8 3.6 3.3 2.7 3.7 3.9 

Protecţie estimată (dB) 15.8 19.2 27.3 29.3 28.8 35.2 34.3

SNR=30dB H=31dB M=28dB L=22dB 

MT53H7A440B

Peltor™ Lite-Com™ III
Antifoane externe cu sistem integrat pentru comunicare bidirecţională

Descriere Cod produs Ataşare Greutate (g) Culoare

LPD 433 MHz MT53H7A430B Bandă pentru fixarea pe cap 436

LPD 433 MHz MT53H7P3E430B Ataşare la cască 456

LPD 433 MHz MT53H7B430B Bandă pentru fixare în jurul gâtului  421

PMR 446 MHz MT53H7A440B Bandă pentru fixarea pe cap 436

PMR 446 MHz MT53H7P3E440B Ataşare la cască 456

PMR 446 MHz MT53H7B440B Bandă pentru fixarea în jurul gâtului 421

Mic. din. PMR de 446 MHz MT7H7A440B Bandă pentru fixarea pe cap 436 

Mic. din. PMR de 446 MHz MT7H7P3E440B Ataşare la cască 456

Mic. din. LPD de 433 MHz MT7H7A430B Bandă pentru fixarea pe cap 436 

Mic. din. LPD de 433 MHz MT7H7P3E430B Ataşare la cască 456

Descriere Cod produs

Acumulator ACK03 

PTT extern FL5602
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• Programabile pentru comunicaţie pe maxim 30 de canale în frecvenţa 430–470 
MHz (Poate fi necesară o licenţă de utilizator)

• Aprobat pentru utilizarea în medii cu pericol de explozie
• Aprobat ATEX          ( II 1 G EEx ia IIC T4)
• Funcţia ACTIVE integrată vă permite să auziţi sunetele din ambient: semnalele de 

avertizare, sunetele mașinilor, conversaţia, etc.
• Zgomotele puternice, intermitente și neașteptate, sunt imediat atenuate
• O voce electronică din receptor vă comunică setările dispozitivului
• Când nu este utilizat, Lite-Com Pro se comută automat în modul OFF, pentru a 

economisi bateriile

Descriere Cod produs Ataşare Greutate (g) Culoare

430–470 MHz programabile, Mic. din. MT7H7F470-50 Bandă pentru fixarea pe cap 418

430–470 MHz programabile, Mic. din. MT7H7P3E470-50 Ataşare la cască 438

430–470 MHz programabile, Mic. din. MT7H7B470-50 Bandă pentru fixarea în jurul gâtului 403

430–470 MHz programabile, Mic. elect. MT53H7F470-50 Bandă pentru fixarea pe cap 418

430–470 MHz programabile, Mic. elect. MT53H7P3E470-50 Ataşare la cască 438

430–470 MHz programabile, Mic. elect. MT53H7B470-50 Bandă pentru fixarea în jurul gâtului 403

403–447 MHz programabile, Mic. elect. MT7H7P3E403-50 Ataşare la cască 438

MT7H7P3E470-50, MT53H7P3E470-50, MT7H7P3E403-50

Frecvenţă (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Atenuare medie (dB) 15.5 23.3 31.2 35.6 35.0 36.5 40.9 

Deviaţie standard (dB) 2.6 2.3 2.0 3.2 3.4 3.4 3.3 

Protecţie estimată (dB) 13.0 21.0 29.2 32.4 31.6 33.2 37.6

SNR=31dB H=33dB M=29dB L=21dB 

MT7H7F470-50, MT53H7F470-50

Frecvenţă (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Atenuare medie (dB) 14.7 23.4 30.7 34.6 34.5 36.9 37,3 

Deviaţie standard (dB) 3.9 4.6 3.2 3.4 3.1 2.7 4.2 

Protecţie estimată (dB) 10.8 18.8 27.4 31.2 31.4 34.2 33.1

SNR=30dB H=33dB M=27dB L=19dB 

MT7H7B470-50, MT53H7B470-50

Frecvenţă (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Atenuare medie (dB) 16.2 22.9 31.7 35.6 34.5 37.7 40.0 

Deviaţie standard (dB) 3.2 2.2 2.0 2.9 3.0 3.9 3.3 

Protecţie estimată (dB) 13.0 20.7 29.7 32.7 31.5 33.8 36.8

SNR=31dB H=33dB M=29dB L=21dB 

MT53H7F470-50

Peltor™ Lite-Com™ Pro
Antifoane externe cu sistem integrat programabil, pentru comunicare bidirecţională

Descriere Cod produs

Acumulator ACK05 

PTT extern FL5602-50
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3M™ Peltor™
Soluţii cu greutate redusă

Descriere Cod produs Greutate (g) Culoare

HearPlug™, conector mono 3,5 mm HTM06-01 21 

HearPlug™, conector mono 2,5 mm HTM07-01 21 

E-A-R™ Ultrafit™, antifoane interne reutilizabile, pentru comunicaţie PELTIP1-01 

E-A-R™ Classic™, antifoane interne de unică folosinţă, pentru comunicaţie    PELTIP2-01

• Antifoane interne doar pentru recepţie audio, cu conector mono de 3,5 sau 2,5 mm
• Antifoane interne reutilizabile și de unică folosinţă, pentru comunicaţie, incluse
• PELTIP1-01 și PELTIP2-01

PELTIP1-01

Frecvenţă (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Atenuare medie (dB) 28 25.9 26.1 27.3 29 33.7 39.1 

Deviaţie standard (dB) 4.3 3.5 3.3 3.6 4.1 3.8 4.3 

Protecţie estimată (dB) 23.7 22.4 22.8 23.7 24.9 29.9 34.8

SNR=27dB H=27dB M=24dB L=23dB 

PELTIP1-02

SNR=33dB H=33dB M=30dB L=28dB 

HTM06-01

PELTIP1-01

PELTIP2-01 
Frecvenţă (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Atenuare medie (dB) 29.3 30.1 31.8 33.8 34.9 44.2 42.8 

Deviaţie standard (dB) 4.7 4.8 2.9 4.5 3.6 5.3 4.2 

Protecţie estimată (dB) 24.6 25.3 28.8 29.3 31.3 38.9 38.5

Antifoane interne Peltor™ HearPlug™
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3M™ Peltor™

Adaptoare

Cod produs Comunicaţie radio
FL5001 Peltor™ “standard”

FL5005 Ericsson Freeset, Tateco CTS900 (conector 2,5 mm)

FL5010 ICOM IC, Alan, Zodiac (conector drept), Yaesu, Alinco

FL5011 Dittel FSG 4, FSG 5

FL5017 Motorola Visar (GP344, GP388 cu adaptorul Motorola PMLN4455A)

FL5018 Motorola GP900, HT1000, MT2000

FL5019 Motorola Expo, Maxon Slim line

FL5030 Motorola GP340, GP320

FL5034 ICOM IC-F3GS, IC-F3GT, IC-F4GS, IC-F4GT (conector înclinat) 

FL5035 Kenwood TK3101, Funkey

FL5042 Nokia TETRA THR880/ EADS TETRA THR880i

FL5044 ICOM F31/F41 F51/F61

Adaptoare standard
Cod produs Comunicaţie radio
FL5058 Sepura TETRA SRP2000 / SRH3*00

FL5061 Sailor SP3510, SP3520

FL5062 Motorola TETRA MTH800 / MTP850

FL5063 Motorola Mototrbo

FL50-T9088 ICOM IC-M1 / M71

FL50-T9121 ICOM IC-A5 /A23

FL50-T9139 ICOM IC-F34/F44

FL50-T9140 Vertex VX 160 / 400

FL50-T9143 Motorola GP344 / 388

FL50-T9148 Vertex VX 820, 920

FL50-T9150 Vertex HX370

Cod produs Comunicaţie radio
FL5205 Tateco CTS900,Ericsson Freeset

FL5212 Motorola MX1000, MX2000, MX3000

FL5214 Motorola GP300 / Radius P110

FL5216 Ericsson P50/500

FL5218 Motorola HT1000, MT2000, GP900, GP1200

FL5230 Motorola GP320/340

FL5242 EADS THR880 ex

FL5245 TP8000 Atlantis

Adaptoare aprobate ATEX
(Clasa Ex ATE X - Ex II 2 G EEx ib IIC T4)

3M recunoaște drepturile de marcă comercială, ale proprietarului, asupra mărcilor comerciale de mai sus.
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3M™ Peltor™
Accesorii

Antifoane externe cu microfon pentru comunicare Kit igienic Protecţii împotriva vantului, pentru microfonul ACTIVE Protecţii împotriva vantului, 

   pentru microfonul de comunicare externă prin voce

Fără atenuare HY02 –  M40/1, M42/1

Atenuare medie HY63 – M40/1, M42/1

Atenuare ridicată standard HY79 – M40/1, M42/1

Atenuare ridicată Twin Cup HY13 – M40/1, M42/1

Atenuare ridicată, conectare directă HY79 – M995

Atenuare ridicată WS Bluetooth™ HY79 – M995

Atenuare ridicată ATEX HY79 – M40/1, M42/1

Doar recepţie audio      

Fără atenuare HY02 –  

Atenuare medie HY63 –  

Atenuare ridicată HY79 –  

Atenuare ridicată ATEX HY79 –  

Soluţii cu greutate redusă – – –    

Hearplug – –  – 

LiteCom      

LiteCom Basic HY79   M995

LiteCom III HY79 M60/2 M995

LiteCom Pro HY79 M60/2 M995

Tactical      

Pro Tac II HY79 M60/2 M995  

Tactical XP                                                                                       HY79                                              M41/2                                                       st M40/1, Flex M995 

WorkStyle      

FM- Radio HY73   st M40/1, Flex M995

Alert HY79 M60/2 st M40/1, Flex M995

M42/1

M60/2
HY79

Accesorii
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3M™ Peltor™

Cod produs Descriere

TK52 PTT cu J22

TK54 PTT cu J22, cablu de 1,6 m

TK57-01/1 PTT cu J22, cablu de 1,0 m

MT9 Laringofon, dinamic

MT91-50 Laringofon, dinamic, ATEX

FL5602 PTT extern

FL5602-50 PTT extern 

Cod produs Descriere

ACK03 Acumulator, 1700 mAh

ACK05 Acumulator, 2500 mAh (doar pentru Lite-Com Pro)

FR03-GB Încărcător de acumulator pentru ACK03, conector Marea Britanie, 230V

FR03-EU Încărcător de baterie pentru ACK03, conector UE, 230VFR03-12 Battery charger for ACK03, 12V

FR05 Încărcător de acumulator pentru ACK03, 230V

FR03-12                                                                  Încărcător de acumulator pentru ACK03, 12V

MT9
TK54

TK57-01/1

MT91-50

ACK03

FR03-EU

FR03-12

Accesorii

Lite-Com Pro

FR05

ACK05

FL5602

FL5602-50



protecţia capului 
și a feței

Soluţii
integrate pentru

Soluţii 3M™ pentru protecţia capului şi a feţei
3M oferă o gamă completă de căști de protecţie, măști de 

protecţie, combinaţii și accesorii pentru persoanele expuse la 

riscuri la locul de muncă. Scopul nostru este îmbunătăţirea 

continuă a produselor, pentru a putea oferi un echilibru optim 

între confort și siguranţă.

Măsoară expunerea la radiaţii UV Calibrată și testată din punct de 
vedere tehnic

Utilizată la nivel global în 
majoritatea mediilor

Indică înlocuirea căștii



integrate pentru

Soluţii 3M™ pentru protecţia capului şi a feţei 3M™ Uvicator™ 
Tehnologie pentru condiţii de lucru mai sigure  

Când o cască de protecţie este expusă luminii solare, materialul este afectat datorită 

interacţiunii luminii solare, ceea ce  poate compromite siguranța utilizatorului. Adesea, gradul 

de deteriorare al căștii nu este vizibil cu ochiul liber. 

Roşu, noul semn al siguranţei

Tehnologia patentata Uvicator™ indică utilizatorului, în mod simplu și clar, momentul în care 

casca sa a fost expusă în mod excesiv la radiaţii UV și, deci, momentul în care aceasta trebuie 

înlocuită. Această tehnologie este rezultatul multor ani de testare a uzurii, la scală completă, a 

diferitelor combinaţii de materiale, în condiţii variate de expunere la lumina solară.

În timp ce casca este expusă luminii solare, indicatorul Uvicator™ este calibrat să detecteze 

cantitatea de radiaţii UV captate și să își schimbe culoarea în mod progresiv de-a lungul 

timpului, în sensul acelor de ceasornic, de la roșu la alb. Atunci când indicatorul Uvicator™ 

se schimbă complet în alb, înseamnă că respectiva cască a fost expusă cantităţii maxime 

tolerabile de radiaţii și, prin urmare, trebuie înlocuită. 
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Alte produse 3M™ de protecţie a capului 
Cască 3M™ pentru 
silvicultură
Ansamblu gata de utilizare, 
pentru lucrătorii din silvicultură, 
include: Cască G3000, Vizieră 
din plasă V4CK, Antifoane 
externe H31P3E, Înveliș 
impermeabil pentru ploaie 
GR3C

Cască 3M™ pentru domeniul 
industrial
Combinaţie dielectrică special 
concepută pentru activităţi 
desfășurate în medii electrice
Include: Cască G2001, Antifoane 
externe H31P3K-01, Vizieră 
incoloră V4H

Ochelari pentru protecţie 
oculară integrată 3M™
Concepuţi pentru a fi utilizaţi 
împreună cu căștile 3M™.
Design-ul permite ochelarilor să 
alunece ușor între învelișul căștii 
și căptușeala interioară.
Disponibili în culorile: gri, galben 
și incolori.

Accesorii pentru cască 3M™
Benzi pentru învelișul interior 
al căștii, benzi pentru bărbie, 
protecţie împotriva ploii, etc.

Căşti 3M™ Seria G2000
Disponibile în 7 culori, cu clichet 
sau suspensie cu pivot de blocare

 Cască de protecţie 3M™ G2000
Design atractiv și protecţie excelentă! Acesta este cel mai simplu mod de 

a prezenta pe scurt casca de protecţie G2000. 

Este compatibilă cu echipamente integrate de protecţie oculară, protecţie 

auditivă și viziere.

Caracteristici şi avantaje:

Ventilare
 + Confortabilă, datorită ventilației - în 
special pentru medii cu temperaturi 
ridicate. Casca de protecţie G2000 
permite circulaţia liberă a aerului între 
carcasă şi harnaşamentul acesteia. 
Orificiul de ventilare este poziţionat pe 
partea superioară a căştii

Spațiu opţional pentru imprimare 
personalizată

 + O suprafaţă plată pentru imprimarea 
emblemei companiei, mărcii, etc.

Tehnologia 3M™ Uvicator™
 + Discul indică momentul în care este 
necesară înlocuirea căştii

Protecţie pentru gât
 + Marginea extinsă a segmentului 
posterior al căştii oferă protecţie 
suplimentară pentru zona sensibilă a 
gâtului

Bandă de fixare pe cap
 +  Pentru o ajustare simplă şi rapidă.

Profil optim pentru antifoanele 
externe

 + Casca de protecţie G2000 prezintă un 
design special care permite antifoanelor 
externe, cu opţiune de ataşare la cască, 
să beneficieze de o fixare optimă în 
funcţie de nevoile individuale

Punct de ataşare a accesoriilor
 + Mecanism ajustabil, poziţionat în 
punctul de echilibru al căştii, pentru a 
permite ataşarea accesoriilor, precum 
antifoane externe, căşti de comunicaţie 
şi viziere

Bandă pe învelişul interior al căştii
 + Uşor de înlocuit, pentru confort şi igienă 
sporite. Disponibilă şi în varianta din 
piele moale

Bandă din piele pe învelișul 
interior al căștii

Soluţii 3M™ Peltor™ pentru
protecţia capului și a feţei
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Cască de protecţie 3M™ G3000
Casca de protecţie G3000 a fost dezvoltată în strânsă colaborare cu 

lucrătorii din industrie și silvicultură. Este concepută pentru utilizare în 

medii aspre, cu solicitări stricte în ceea ce privește protecţia, ventilarea 

excelentă și un câmp vizual maxim.

Cască de protecţie 3M™ G3000 Hi-Viz

G3000 Hi-Viz este o cască de protecţie cu aceleași proprietăţi ca și 

G3000, dar pentru utilizatori care au nevoie sa fie vizibili la locul de 

muncă. 

Material:  ABS stabilizat UV
Culoare:   Galben, alb, portocaliu, roșu, 

albastru, verde și Hi-Viz
Greutate:  310 g 
Marime:  54-62 cm versiunea cu pivot 
 de blocare
 53-62 cm versiunea cu clichet

Caracteristici şi avantaje:

Senzor 3M™ Uvicator™
 +  Discul vă indică momentul în care este necesară 
înlocuirea căştii.

Ventilare
 +  Ventilare optimizată, prin intermediul 
multiplelor orificii de ventilare

Design
 +  Design uşor rotunjit, ce ajută la evitarea 
agăţării căştii

Căptuşeală reversibilă
 +  Căptuşeală ce poate fi rotită la 180°, 
permite căştii să fie purtată şi invers 
(cu segmentul posterior în partea din 
faţă), ceea ce o face ideală pentru activităţile 
desfăşurate în spaţii înguste sau la înalţime.

Bandă de fixare pe cap, cu clichet
 +  Pentru o ajustare simplă şi rapidă.

Spațiu pentru numele companiei
 +  Suprafaţă pentru imprimarea emblemei 
companiei, numelui, etc.

Bor scurt
 +  Bor scurt ce permite un câmp vizual mai extins.

Caracteristicile căştii de protecţie G3000:

Oferă protecţie excelentă și este aprobată în conformitate cu 

standardul EN 397 și cu următoarele prevederi suplimentare:
•  G3000*
  temperaturi scăzute, –30°C, și metal topit, MM
•  G3001* 
 (fără ventilare): temperaturi scăzute, –30°C, metal topit, MM și 

izolaţie electrică la 440Vac,

 
 

•  G3001* 1000V 
 (fără ventilare): asemănător modelului G3001, cu aprobare 

suplimentară conform cu standardul EN50365, test pentru 
izolaţie electrică la 1000 Vac

•  G3000*-10* 
 (cu lampă și suport pentru șnur) temperaturi scăzute, –30°C, 

și metal topit, MM

Căşti 3M™ Seria G3000
Disponibile în 7 culori, cu clichet 
sau suspensie cu pivot de blocare
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Protecţie
 şi Confort

Pentru Medii Solicitante
Echipamentul 3M™ G500 reprezintă o soluţie versatilă și confortabilă pentru protecția auditivă, a capului și 

a feței. Design-ul facilitează compatibilitatea echipamentului cu alte produse 3M™ pentru protecție, precum 

viziere, antifoane externe pasive sau echipamentele de comunicaţii și protecţie oculară integrată. 

Protecţie eficientă în medii solicitante
Acest echipament este ideal pentru majoritatea mediilor de lucru și situaţiilor 

solicitante. Echipamentul 3M™ G-500 oferă o bună protecţie la impact, în 

combinaţie cu un câmp vizual extins și nivel ridicat de confort.

Construiţi-vă propriul sistem
3M vă ajută să vă construiţi propriul sistem de protecţie auditivă și a feței. 

Echipamentul G5000 poate fi extins în foarte multe moduri, cu protecţie oculară 

integrată, viziere incolore sau din plasă, protecţie auditivă sau antifoane externe 

cu comunicaţii etc.  Acestea pot fi utilizate în mod individual sau împreună, fără 

compromisuri.

Caracteristici
Echipamentul are o construcţie robustă, pentru o durată de viaţă îndelungată. 

Reducerea materialelor flexibile minimizează stresul și deformările cauzate de 

manevrarea defectuoasă.   Aceasta asigură durabilitate și atenuare constantă, 

atunci când este combinat cu echipamente de protecţie auditivă sau de 

comunicaţii.

3M™ G500 Combinaţie pentru domeniul industrial 

3M™ G500 cu o vizieră incoloră din policarbonat.
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Pentru Medii Solicitante

3MTM Headgear G500TM

Echipamentul 3M™ G500 este un sistem de protecţie a feței, robust, 

independent și ușor de utilizat, disponibil cu o gamă largă de măști de 

protecţie, pentru aplicații din industrie și silvicultură. A fost conceput 

să asigure un nivel ridicat de protecție împotriva impactului în zonele 

frontală și laterale. În dezvoltarea produselor, o atenţie specială este 

acordată asigurării unui nivel maxim de vizibilitate și confort pentru 

utilizator.

Echipamentul 3M™ G500 poate fi combinat și cu echipamente de 

protecţie auditivă sau cu sistem de comunicaţii. O soluţie practică și 

comodă pentru protecţia auditivă și a feței, acolo unde nu este necesară 

protecţia capului. Gama variată de viziere și echipamente de protecţie 

auditivă permite multe combinaţii pentru domeniul industrial.

Caracteristici şi avantaje:

Vizieră
 +  Ventilare pentru confort sporit. 
Viziera este concepută pentru a 
servi şi ca suport pentru cablu,în 
combinaţie cu produsele pentru 
comunicaţii 3M PeltorTM.

Mască din plasă pentru faţă
 + 5C (Oţel inoxidabil) este aprobată 
pentru “Particule cu viteză ridicată” 
45m/s (F) în conformitate cu 
standardul EN1731.

Ochelari pentru protecţie oculară 
integrată

 + Pentru a spori protecţia oculară, 
G500 poate încorpora gama 
integrată de echipamente de 
protecţie oculară (V6*), disponibile în 
variantele: incolor, gri şi galben.

Protecţie auditivă 
 + Datorită design-ului robust al benzii 
de fixare pe cap, G500 poate fi 
utilizat cu antifoane externe. Orificiul 
este de 30 mm şi este adecvat 
pentru ataşamentul antifoanelor 
externe Peltor P3E.

Bandă de fixare pe cap 
 + Design robust, gata pentru a se 
ataşa antifoanelor externe. 

3MTM G500 Pentru domeniul industrial
 3MTM G500 cu vizieră incoloră PC.   

3MTM G500 Pentru silvicultură
3MTM G500 cu vizieră din plasă 5C din oţel 
inoxidabil. 

Harnaşament cu clichet. Suport 
ergonomic in zona gâtului, pentru 
un nivel maxim de confort, pentru 
perioade lungi de utilizare. Discul de 
ajustare este realizat din material TPE, 
pentru a favoriza o prindere maximă 
între degete.

Ajustarea harnaşamentului
Trei poziţii pentru ajustarea 
înălţimii și 8 poziţii pentru 
ajustare in funcție de 
dimensiunea capului.

Vizieră din plasă 5B/5C/5J
Gama variată de viziere permite multe 
combinaţii pentru domeniul industrial.
Disponibile cu plasă din poliamidă, oţel 
inoxidabil și metal gravat.

Vizieră incoloră 5F-1
Gama largă de viziere permite multe 
combinaţii pentru domeniul industrial.
Disponibile cu policarbonat incolor și 
vizieră 5E-1 din policarbonat cu grad de 
întunecare 5

Ochelari pentru 
protecţie oculară 
integrată:
V6C Galben,  
V6B Gri,  
V6E Incolor



3M™, lider mondial în echipamente de protecție individuală, 

oferă o gamă variată de ochelari de protecție pentru aplicații 

variate.

Portofoliul 3M™ de echipamente pentru protecție oculară, 

include ochelari de protecție de o calitate ridicată, care vă oferă 

protecție și confort.

Protecție
Oculară



Stil

Stilul reprezintă un factor important atunci când vine vorba de 

creșterea nivelului de acceptabilitate din partea utilizatorului, 

pentru a putea utiliza echipament individual de protecţie (EIP). 

Gama 3M™, de produse pentru protecţie oculară, vă pune la 

dispoziţie o varietate de produse moderne și atractive, din care 

puteţi alege. 

Protecţie

Portofoliul 3M™, de produse pentru protecţie oculară, oferă cel 

mai înalt nivel de clasă optică.  O gamă largă de produse pentru 

protecţie oculară include tratamente speciale antizgâriere și 

anticondens.  Toate produsele sunt aprobate în conformitate cu 

standardul EN 166 și sunt marcate CE, oferind protecție împotriva 

unei game variate de riscuri, precum lumina UV, lumina IR, 

impact și împroșcări cu lichid.

Confort

Multe dintre produsele 3M sunt ajustabile conform preferințelor 

individuale și diferitelor dimensiuni și forme ale feței,  pentru 

protecție ridicată și confort.

Compatibilitate

 Gama de ochelari de protecție poate fi utilizată în combinație cu 

echipamente 3M™  de protecție respiratorie și auditivă. Gradul 

de compatibilitate cu alte EIP poate fi supus unui număr de 

factori variabili, ceea ce solicită angajatorului și utilizatorului final 

realizarea unei selecții adecvate, în funcție de nevoile individuale. 

Protecție
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Ochelari 3M™

pentru protecţie oculară

3M™ 2800 - Ochelari de protecție purtați deasupra 
altor ochelari
Ochelarii de protecție 3M™ 2800, purtați deasupra altor ochelari, 

sunt compatibili cu majoritatea ochelarilor cu dioptrii, în condiții de 

interferență minimă. Aceștia oferă un grad de acoperire  

și câmp vizual excelente, combinate cu un nivel înalt de protecție în caz 

de impact.

Caracteristici şi beneficii:

Stil
 + Design versatil ce permite utilizarea împreună cu o 
varietate largă de ochelari cu dioptrii

Protecţie superioară
 + Clasa optică 1 pentru un nivel înalt de claritate 
optică, ce permite o utilizare îndelungată și 
confortabilă

 + Lentilele din policarbonat oferă o bună rezistență la 
impact și prezintă tratament antizgâriere, pentru o 
durabilitate sporită

Confort
 + Brațe cu lungime ajustabilă (4 poziții) pentru un nivel 
optim de confort și compatibilitate

 + Lentile cu capacitate de înclinare, pentru ajustare 
ușoară și un nivel maxim de confort

 + Brațe moi și discrete, pentru confort și interacțiune 
minimă cu ochelarii cu dioptrii

3M™ 2805 Ochelari de protecție purtați 
deasupra altor ochelari
Culoarea lentilelor: IR Nuanta 5
Materialul lentilelor: policarbonat

3M™ 2800 Ochelari de protecție,  purtați 
deasupra altor ochelari

3M™ 2800 Ochelari de 
protecție purtați deasupra 
altor ochelari
Culoarea lentilelor: Incolor
Materialul lentilelor:  
policarbonat

3M™ 2802 Ochelari 
de protecție purtați 
deasupra altor ochelari
Culoarea lentilelor: Galben
Materialul lentilelor:  
policarbonat
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3M™ 2800 - Ochelari de protecție purtați deasupra 
altor ochelari

3M™ 2820 - Ochelari de protecție, gama Clasic

Cu o greutate foarte redusă, ochelarii de protecție 3M 2820 prezintă 

un design modern, ce oferă un grad de acoperire ridicat și un câmp 

vizual excelent.

Caracteristici şi avantaje:

Stil
 + Design-ul atractiv și modern favorizează un 
nivel mai ridicat de acceptabilitate din partea 
utilizatorilor, în ceea ce privește protecția oculară

Protecţie superioară
 + Clasă optică 1 pentru un nivel înalt de claritate 
optică și timp de utilizare îndelungat

 + Lentilele din policarbonat oferă o bună 
rezistență la impact

 + Design curbat pentru protecție laterală sporită

Confort
 + Greutate redusă, 21 g.

 + Brațe cu pivot, pentru ajustarea unghiului lentilelor

 + Brațe moi și flexibile, pentru confort sporit

Compatibilitate
 + Sunt compatibili cu măștile de protecție 
respiratorie seria 3M™ 9300, pentru majoritatea 
utilizatorilor.

3M™ 2820 Ochelari de protecție, gama Clasic
Culoarea lentilelor: Incolor
Materialul lentilelor: policarbonat

3M™ 2821  
Ochelari de 
protecție,  
gama Clasic
Culoarea lentilelor: 
Gri
Materialul lentilelor: 
policarbonat

3M™ 2822  
Ochelari de 
protecție,  
gama Clasic
Culoarea lentilelor: 
Galben
Materialul lentilelor: 
policarbonat
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Caracteristici şi beneficii:

Stil
 + Model unisex

Protecţie superioară
 + Lentile de culoare gri și incolore, cu tratament 
antizgâriere

 + Lentile foarte curbate, pentru fixare confortabilă  
pe față, pentru un grad mai bun de acoperire și 
protecție.

 + Protecții laterale integrate și protecții pentru 
sprâncene

Confort
 + Rame confortabile, rezistente la impact, cu greutate 
redusă - cântăresc mai puțin de 26 de grame.

Compatibilitate
 + Conform standard EN 166

 + Lentilele din policarbonat absorb 99,9% 
din radiațiile UV 
 

3M™ Virtua™ AP - Ochelari de protecție, gama Clasic
Noul model 3MTM VirtuaTM AP are un design atractiv, unisex și greutate 

redusă pentru confort ridicat.

Seria 3M™ Virtua™ AP 
Culoare lentile: Incolor
Materialul lentilelor: policarbonat

Alți ochelari de protecție 3M™ Virtua™ AP, 
gama Clasic  

Seria 3M™ Virtua™ AP
Culoare lentile: Gri
Materialul lentilelor:  
policarbonat

Ochelari 3M™

pentru protecţie oculară
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Caracteristici şi beneficii:

Stil
 + Design-ul atractiv și modern favorizează 
un nivel mai ridicat de acceptabilitate din 
partea utilizatorilor, în ceea ce privește 
protecția oculară

 + Lentilele în culori combinate oferă 
ochelarilor un aspect modern 
contemporan

Protecţie superioară
 + Lentilele cu curbură în baza 9D oferă 
o vizibilitate periferică excelentă și 
protecție laterală perfectă

 + Bună rezistență la impact și tratament 
antizgârieturi, pentru o durabilitate 
sporită

 + Tratament special ce reduce riscul de 
condens și asigură o vizibilitate mai clară

 + Concepuți să fie utilizați cu antifoane 
interne

 + Ajută la reducerea costurilor aferente 
înlocuirii antifoanelor sau ochelarilor de 
protecție datorate pierderii acestora

Confort
 + Ușori și confortabili

Compatibilitate
 + Suportul subțire pentru nas și brațele 
plate asigură o mai bună compatibilitate 
cu alte echipamente individuale de 
protecție 

 + Compatibili cu o varietate de antifoane 
interne 3MTM E-A-RTM cu șnur

 + Șnurul antifoanelor interne poate fi purtat 
în jurul gâtului, pentru a putea susține 
și ochelarii de protecție atunci când nici 
unul dintre echipamente nu este utilizat

3M™ Tora™ - Ochelari de protecție, gama Clasic
Designul atractiv și fixarea perfectă a ochelarilor de protecție Tora, 

gama Clasic,  îi fac foarte populari în rândul personalului mai tânăr. 

Modelul 3M Tora™  CCS are un canal încorporat în brațe, ce permite 

utilizatorului să atașeze antifoane interne cu șnur, pentru păstrarea 

ambelor produse împreună. Șnurul antifoanelor interne poate fi purtat 

în jurul gâtului, pentru a putea susține și ochelarii de protecție atunci 

când nici unul dintre echipamente nu este utilizat

3M™ Tora™ CCS
Ochelari de protecţie, 
gama Clasic
Culoarea lentilelor: 
PC incolor
Materialul lentilelor:  
policarbonat

Alți ochelari de protecție 3M™ Tora ™,  
gama Clasic 

3M™ Tora ™  
Ochelari de protecție, 
gama Clasic
Culoarea lentilelor: Incolor
Materialul lentilelor: 
policarbonat

       3M™ Tora™ 
Ochelari de protecţie,   

gama Clasic
Compatibili cu 
o varietate de 

antifoane interne 3M™ 
E-A-R ™ cu șnur.

3M™ Tora ™  
Ochelari de protecție, 
gama Clasic
Culoarea lentilelor: Galben
Materialul lentilelor:  
policarbonat

3M™ Tora ™  
Ochelari de protecție, 
gama Clasic
Culoarea lentilelor: Maro
Materialul lentilelor: 
policarbonat



110110

Caracteristici:
 + Clasa optică 1 pentru claritate optică ridicată și durată 
lungă de utilizare.

 + Protecție împotriva radiațiilor UV.

 + Strat de protecție anticondens, pentru a ajuta la reducerea 
riscului de condens la suprafața lentilelor, în mod special în 
timpul activităților fizice sau când se utilizează semimăști. 

 + Strat de protecție antizgâriere, pentru durabilitate ridicată 
și câmp vizual îmbunătățit. 

 + Foarte ușori, atractivi, cu design modern.

 + Au fost testați și aprobați conform standardului 
EN166:2001 și prezintă rezistență la impact cu energie 
mică (45 m/s), la temperaturi extreme (-5° - +55°).

 + Foarte ușori pentru confort îmbunătățit

 + Suportul subțire pentru nas și brațele plate oferă o bună 
compatibilitate cu celelalte EIP utilizate.

 + Ideali în combinație cu măștile 3M™ seria 9300.

 + Disponibili în trei nuanțe ale lentilelor (incolor, gri și galben) 
pentru medii variate de lucru 

 3M™  2720 - Ochelari de protecție, gama Clasic
Protecție eficientă şi confort. 
Ochelarii de protecție seria 2720, din gama Clasic, prezintă o greutate 

redusă și oferă utilizatorului un nivel înalt de confort și protecție. Sunt 

disponibili cu 3 opțiuni de lentile.

Acești ochelari corespund cerințelor principale ale normelor europene 

de securitate, în conformitate cu articolul 10 din Directiva CE 89/686, 

fiind marcați CE și omologați de Inspec International Ltd (Organism 

notificat cu numărul 0194). 

Aplicații:
 + Industria prelucrătoare

 + Construcții 

 + Agricultură

 + Gospodărie 

 + Industria auto 

 + Industria construcțiilor de mașini

 + Laboratoare 

 + Prelucrarea lemnului

3M™ Ochelari
pentru protecţie oculară

Alți ochelari de protecție 3M™ 2720,  
gama Clasic 

3M™ 2720 Ochelari de 
protecție, gama Clasic
Standard: EN170:1992
Culoare lentile: Incolor

3M™ 2721 Ochelari de 
protecție, gama Clasic
Standard: EN172:1994
Culoare lentile: Gri

3M™ 2722 Ochelari de 
protecție, gama Clasic
Standard: EN170:1992
Culoare lentile: Galben
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Caracteristici:

 + Clasa optică 1 pentru claritate optică 
ridicată și durată lungă de utilizare.

 + Protecție împotriva radiațiilor UV.

 + Strat de protecție anticondens, pentru a 
ajuta la reducerea riscului de condens 
la suprafața lentilelor, în mod special 
în timpul activităților fizice sau când se 
utilizează semimăști.

 + Strat de protecție antizgâriere, pentru 
durabilitate ridicată și câmp vizual 
îmbunătățit 

 + Foarte ușori, atractivi, cu design modern.

 + Au fost testați și aprobați conform 
standardului EN166:2001 și prezintă 
rezistență la impact cu energie mică 
(45 m/s), la temperaturi extreme (-5° 
- +55°).

 + Brațe cu lungime reglabilă (4 poziții)

 + Lentile înclinabile (pivot)

 + Brațe moi

 + Disponibili în trei nuanțe ale lentilelor 
(incolor, gri și galben) pentru medii 
variate de lucru

3M™ 2740 - Ochelari de protecție, gama Confort
Design elegant şi modern.
Ochelarii de protecție 3M™ seria 2740 combină un design modern 

cu diverse opțiuni de ajustare, ceea ce conduce la obținerea unui nivel 

ridicat de protecție și confort. Sunt disponibili cu 3 opțiuni de lentile. 

Brațele permit utilizatorului să regleze unghiul de înclinare al lentilelor, 

oferind un nivel optim de ajustare și confort. Lungimea reglabilă a 

brațelor oferă o fixare sigură ăi confortabilă fiecarei persoane. Vârfurile 

moi ale brațelor reduc presiunea, permițând o utilizare extrem de 

confortabilă.

Acești ochelari corespund cerințelor principale ale normelor europene 

de securitate, în conformitate cu articolul 10 din Directiva CE 89/686, 

fiind marcați CE și omologati de BSI Product Services (Organism 

notificat cu numărul 0086).

Aplicații:
 + Industria prelucrătoare

 + Construcții 

 + Agricultură

 + Gospodărie 

 + Industria auto 

 + Industria construcțiilor de mașini

 + Laboratoare 

 + Prelucrarea lemnului

Alți ochelari de protecţie 3M™ 2740, 
gama Confort

3M™ 2740 Ochelari de 
protecție, gama Confort
Standard: EN170:1992
Culoare lentile: Incolor

3M™ 2741 Ochelari de 
protecție, gama Confort
Standard: EN172:1994
Culoare lentile: Gri

3M™ 2742 Ochelari de 
protecție, gama Confort
Standard: EN170:1992
Culoare lentile: Galben
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3M™ 2840 - Ochelari de protecție, gama Confort  
Protecție, confort și ajustabilitate. Cu un stil nou și unic, ochelarii de 

protecție 3M™ 2840 sunt concepuți pentru un confort ridicat. Brațele 

sunt complet înclinabile și ajustabile în lungime, pentru o fixare optimă. 

Căptușeala interioară moale oferă un confort sporit.  

Ochelarii de protecție 3M™ 2840 prezintă și protecție integrată 

pentru sprâncene, pentru sporirea gradului de protecție, încorporând 

lentile din policarbonat solid, cu tratamente antizgâriere și anticondens 

(cu excepția modelului 3M™ 2844), fiind disponibili în șase culori de 

lentile.

Caracteristici şi beneficii:

Stil
 + Design-ul atractiv și modern favorizează un nivel mai 
ridicat de acceptabilitate din partea utilizatorilor 
 

Protecţie superioară
 + Clasă optică 1 pentru un nivel înalt de claritate optică 
permite o utilizare îndelungată și confortabilă

 + Protecție integrată pentru sprâncene, pentru sporirea 
gradului de protecție

 + Lentile rezistente din policarbonat, cu tratament 
antizgâriere și anticondens

 + Lentile din policarbonat pentru o bună rezistență la 
impact

Confort
 + Brațe cu lungime ajustabilă (3 poziții) pentru un nivel 
optim de confort și compatibilitate

 + Căptușeală interioară moale a brațelor, pentru confort 
sporit și stabilitate în utilizare

 + Lentile cu capacitate de înclinare, ce permit ajustarea 
individuală și fixare personală optimă

 + Greutate foarte ușoară (26g)

Compatibilitate
 + Se pot combina în mod ideal cu măștile de protecție 
respiratorie din seriile 3M™ 9300 și 3M™ 4000 și 
semimăștile din seria 3M™ 7500.

Ochelari 3M™

pentru protecţie oculară

 3M™ 2841 
Ochelari de protecţie, 
gama Confort
Culoarea lentilelor: Gri
Materialul lentilelor: 
policarbonat

3M™ 2842 
Ochelari de protecţie,  
gama Confort
Culoarea lentilelor: Galben
Materialul lentilelor: 
policarbonat

3M™ 2844 
Ochelari de protecţie,  
gama Confort
Culoarea lentilelor: Galben
Materialul lentilelor: 
policarbonat

3M™ 2845 Ochelari de 
protecţie, 
gama Confort
Culoarea lentilelor: IR  
Nuanta 5
Materialul lentilelor: 
policarbonat

3M™ 2846 
Ochelari de protecţie, 
gama Confort
Culoarea lentilelor: 
roșu-portocaliu
Materialul lentilelor: 
policarbonat

3M™ 2840 Ochelari de protecţie, linia Confort
Culoarea lentilelor: Incolor
Materialul lentilelor: policarbonat

Alți ochelari de protecţie 3M™ 2840,  
gama Confort
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Caracteristici şi beneficii:

Stil
 + Design-ul atractiv și modern favorizează un nivel mai 
ridicat de acceptabilitate din partea utilizatorilor 
Începând cu brațele în culori, până la aspectul 
modern al lentilelor, Solus reprezintă o alegere 
sofisticată și confortabilă în domeniul protecției 
oculare

 

Protecţie superioară
 + Curbura lentilelor a fost calculată separat pentru 
fiecare ochi, pentru a optimiza câmpul vizual

 + Lentile albastre cu un strat subțire tip oglindă aplicat 
deasupra, pentru a îndepărta stresul și oboseala 
ochilor, lucru care se întâmplă adesea în medii 
de lucru iluminate monocromatic (într-o singură 
culoare), în galben

 + Model perfect pentru medii de lucru unde există 
strălucire intensă, datorată iluminării excesive

 + Lentile rezistente PC, cu tratament antizgâriere și 
anticondens

Confort
 + Greutate redusă (23g)

 + Căptușeală interioară moale a brațelor, pentru confort 
sporit și stabilitate în utilizare

Compatibilitate
 + Special concepuți pentru compatibilitate sporită cu 
alte EIP

3M™ Solus™ - Ochelari de protecție, gama Confort
Protecție, confort și ajustabilitate. Ochelarii de protecție Solus™, gama 

Confort, combină design-ul modern și tehnologia duală optimă, cu 

căptușeala interioară moale a brațelor, ceea ce conduce la sporirea 

gradului de confort și protecție, fără distorsiune optică.

Alți ochelari de protecţie 3M™ Solus™,  
gama Confort

3M™ Solus™  
Ochelari de protecţie, 
gama Confort
Culoarea lentilelor: roșu 
oglindă
Materialul lentilelor: 
policarbonat

3M™ Solus™ 
Ochelari de protecţie, 
gama Confort
Culoarea lentilelor: I/O 
(interior/exterior)
Materialul lentilelor: 
policarbonat

3M™ Solus™ 
Ochelari de protecţie, 
gama Confort
Culoarea lentilelor: Maro
Materialul lentilelor: 
policarbonat

3M™ Solus™ 
Ochelari de protecţie, 
gama Confort
Culoarea lentilelor: Incolor
Materialul lentilelor: 
policarbonat

 3M™ Solus™ Ochelari de protecţie, 
gama Confort
Culoarea lentilelor: Galben
Materialul lentilelor: policarbonat
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Caracteristici şi beneficii: 

Stil
 + Design modern și atractiv

Protecţie superioară
 + Lentilele asferice patentate, pentru 180º  vizibilitate 
și grad superior de acoperire a ochilor

 + Canal de ventilație de-a lungul lentilelor, pentru 
minimizarea riscului de condens

 + Tratament anticondens și antizgâriere și împotriva 
substanțelor chimice

Confort
 + Suport moale pe nas, dimensiune universala

 + Căptușeală pentru protecția sprâncenelor, confort 
sporit și absorbția șocului

 + Brațe cu lungime ajustabilă cu sistem pantoscopic 

Compatibilitate
 + Compatibilitate sporită cu alte  EIP (ex.: versiunea 
Maxim Ballistic) și pentru a fi utilizați împreună cu 
antifoane externe

3M™ Maxim™ - Ochelari de protecție, gama Confort
Protecție, confort și ajustabilitate. Ochelarii de protecție Maxim™ 

prezintă lentilele unice asferice patentate, care oferă un excelent grad 

de acoperire și un câmp vizual extins.  Brațele sunt complet înclinabile 

și ajustabile în lungime, pentru o fixare optimă. Sunt disponibili cu peste 

15 opțiuni diferite de lentile și rame.

Opțiunea unică de minimizare, pentru asistență în procesul de sudură, 

protejează împotriva radiațiilor infraroșii, fără a bloca lumina vizibilă.

Ochelari 3M™

pentru protecţie oculară

3M™ Maxim™  
Ochelari de protecție,  
gama Premium

Alți ochelari de protecție 3M™ Maxim™, 
gama Confort

3M™ Maxim™ 
Ochelari de protecție pentru 
sudură, gama Confort
Culoarea lentilelor: nuanța 5.0
Materialul lentilelor: 
policarbonat

3M™ Maxim™ Ballistic  
Ochelari de protecție, gama 
Confort
Culoarea lentilelor: Incolor
Materialul lentilelor: 
policarbonat

3M™ Maxim™ Ballistic  
Ochelari de protecție, gama 
Confort
Culoarea lentilelor: Galben
Materialul lentilelor: 
policarbonat

3M™ Maxim™ Ballistic  
Ochelari de protecție, gama 
Confort
Culoarea lentilelor: Maro
Materialul lentilelor: 
policarbonat

3M™ Maxim™ Ballistic  
Ochelari de protecție, gama 
Confort
Culoarea lentilelor: Maro
Materialul lentilelor: 
policarbonat

3M™ Maxim™ Utility Pack
Culoarea lentilelor: Incolor, 
maro și galben
Materialul lentilelor: 
policarbonat

Culoarea lentilelor: Incolor 
Materialul lentilelor: policarbonat
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3M™ Marcus Gronholm™ - Ochelari de protecție,  
gama Premium
Protecție, confort și design modern. Ochelarii de protecție Marcus 

Gronholm™ , au un aspect atractiv și modern, cu un design curbat. 

Rama metalică solidă, hipoalergenică, este disponibilă în două 

dimensiuni, pentru a fi compatibilă tuturor utilizatorilor.

Caracteristici şi beneficii:

Stil
 + Design-ul atractiv și modern favorizează un nivel mai 
ridicat de acceptabilitate din partea utilizatorilor, în 
ceea ce privește protecția oculară

 + Design curbat

 + Lentilele de culoare maro și albastru - oglindă sunt 
adecvate pentru medii de lucru în care este necesară 
protecția solară suplimentară

Protecţie superioară
 + Lentile din policarbonat, curbate, pentru o acoperire 
superioară a ochilor și câmp vizual optim

 +  Lentile rezistente, din policarbonat, cu tratament 
antizgâriere și anticondens

Confort
 + Rama metalică solidă, hipoalergenică, este special 
concepută pentru a fi compatibilă tuturor utilizatorilor.

 + Brațe acoperite cu cauciuc, pentru confort 
suplimentar și capacitate de ajustare

 + Brațe plate, arcuite, pentru a putea fi purtați sub 
casca de protecție

Compatibilitate
 + Suportul subțire pe nas și brațele plate asigură o mai 
bună compatibilitate cu alte EIP

 + Pot fi utilizați cu măștile de protecție respiratorie din 
seriile 3M™ 9300 și 3M™ 4000 și semimăștile  din 
seria 3M™ 7500

3M™ Marcus Gronholm™  
Ochelari de protecție, gama Premium
Culoarea lentilelor: Albastru - oglindă 
Material: Policarbonat

Alți ochelari de protecție  
3M™ Marcus Gronholm, gama Premium

3M™ Marcus 
Gronholm™ Ochelari 
de protecție, gama 
Premium
Culoarea lentilelor: Incolor
Materialul lentilelor: 
policarbonat

3M™ Marcus 
Gronholm™ Ochelari 
de protecție, gama 
Premium
Culoarea lentilelor: Maro
Materialul lentilelor: 
policarbonat



xxx
Culoarea lentilelor: Mocha

Alți ochelari de protecție 3M™ Seria Refine™ 

300
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Caracteristici şi beneficii:

Stil
 + Rame cu design subțire

 + Suport ajustabil și căptușit pe nas

 + Lentile de culoare maro și incolore, cu tratament 
antizgâriere și anticondens

 + Îndeplinește cerințele standardului EN 166 

Protecţie superioară
 + Curbura lentilelor a fost calculată separat pentru 
fiecare ochi, pentru a optimiza câmpul vizual

 + Lentile rezistente din policarbonat, cu tratament 
antizgâriere și anticondens

 + Protecție laterală integrată

Confort
 + Design subțire, specific pentru compatibilitate cu 
dimensiuni faciale reduse

 + Suport moale și ajustabil pe nas, pentru nivel de 
confort ridicat

Compatibilitate
 + Compatibili cu gama de produse 3M™ pentru 
protecție respiratorie

3M™ Refine 300 - Ochelari de protecție, 
gama Premium
Design-ul ochelarilor de protecție Refine 300 este special conceput 

pentru femei. Ochelarii de protecție Refine 300 sunt concepuți pentru 

dimensiuni mai mici ale capului și feței. Rezultatul este o acoperire 

excelentă și protecție ridicată. Design-ul atrăgător, sporește gradul de 

acceptabilitate pentru protecția oculară.

Ochelari 3M™

pentru protecţie oculară

3M™ Refine 300 
Ochelari de protecţie, gama Premium
Culoarea lentilelor: Mocha 
Materialul lentilelor: policarbonat

Alți ochelari de protecție 3M™ Refine 300, 
gama Premium

3M™ Refine 300  
Ochelari de protecţie,  
gama Premium
Culoarea lentilelor: Incolor
Materialul lentilelor: 
policarbonat



3M™ 1200E Ochelari de protecţie

Alți ochelari de protecţie 3M™ 1100E/1200E
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3M™ Refine 300 - Ochelari de protecție, 
gama Premium

3M™ 1100E / 1200E - Ochelari de protecție, 
gama Premium
Ochelari de protecție care combină aspectul modern și performanța, 

pe care și le doresc angajații. Standarde ridicate cu privire la siguranță, 

prin utilizarea noilor serii 3M 1100E și 1200E.

Designul si construcția solidă oferă modelelor 1100E și 1200E aspectul, 

atitudinea și marca pe care angajații le doresc.

Caracteristici şi beneficii:

1100E
 + Ramă curbată 

 + Brațe extinse, cu protecție laterală integrată

 + Lentilele din policarbonat absorb 99.9% din radiațiile UV

 + Suport ajustabil și moale pe nas

 + Îndeplinesc cerințele standardului EN 166 cu privire la 
impactul puternic

 + Disponibili cu două opțiuni de lentile: Incolor și gri

1200E
 + Greutate redusă

 + Design cu semirame

 + Lentilele din policarbonat absorb 99.9% din radiațiile UV

 + Suport ajustabil și moale, pe nas

 + Îndeplinește cerințele standardului EN 166 cu privire la 
impactul puternic

 + Disponibili cu două opțiuni de lentile: Incolor și Gri

Stil
 + Design modern și atractiv 

 + Stilul modelelor 1100E și 1200E oferă aspectul, 
atitudinea și marca de care angajații doresc să 
beneficieze 

Protecţie superioară
 + Realizați din material nailon cu densitate ridicată, pentru 
o protecție solidă 

 + Lentile rezistente din policarbonat, cu tratament 
antizgâriere și anticondens

 + Fiecare pereche vine însoțită de un săculeț din 
microfibră 

Confort
 + Suport ajustabil și moale, pe nas 

 + Ramă curbată și ușoară ce asigură obţinerea unei fixări 
confortabile 

 + Protecție laterală, integrată în brațe (1100E) 

 + Design cu semirame, pentru o greutate redusă (1200E) 

Compatibilitate
 + Suportul discret pentru nas asigură o compatibilitate 
sporită cu echipamentele de protecție respiratorie de 
la 3M

3M™ 1200E  
Ochelari de protecție, gama Premium
Culoarea lentilelor: Gri - Transparent
Material: Policarbonat

Alți ochelari de protecţie 3M™ 1100E/1200E, 
gama Premium

3M™ 1100E  
Ochelari de protecţie, 
gama Premium
Culoarea lentilelor: Incolor
Materialul lentilelor: 
policarbonat

3M™ 1200E  
Ochelari de protecţie, 
gama Premium
Culoarea lentilelor: Incolor
Materialul lentilelor: 
policarbonat

3M™ 1100E  
Ochelari de protecţie , 
gama Premium
Culoarea lentilelor: gri
Materialul lentilelor: 
policarbonat
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Ochelari 3M™

pentru protecţie oculară

3M™ BX™ - Ochelari de protecție, gama Premium
Modelul BX™, modern, conturat și complet ajustabil, este conceput 

pentru a oferi flexibilitate angajaților. Este, de asemenea, disponibil și cu 

lentile bifocale, care îi conferă capacitate de amplificare, pentru citire sau 

activități în cadrul cărora este nevoie de precizie.

Caracteristici şi beneficii:

Stil
 + Design modern și atractiv

Protecţie superioară
 + Tratament special anticondens, ce reduce riscul de 
condens și asigură o vizibilitate mai clară

 + Protecţie excelentă împotriva particulelor din aer

Confort
 + Brațe cu vârfuri moi, pentru confort sporit

 + Suport moale, pe nas, cu dimensiune universală

 + Brațe cu lungime ajustabilă și sistem pantoscopic 
(3 unghiuri pentru fixare personalizată)

Compatibilitate
 + Design special conceput pentru compatibilitate 
sporită cu alte EIP  3M™

Alți ochelari de protecție 3M™ BX™,  
gama Premium

3M™ BX™ 
Ochelari de protecție 
gama Premium
Culoarea lentilelor: gri
Materialul lentilelor: 
policarbonat

3M™ BX™ Readers  
Ochelari de protecție 
gama Premium
Culoarea lentilelor: Incolor
Materialul lentilelor: 
policarbonat

3M™ BX™ 
Ochelari de protecție, gama Premium
Culoarea lentilelor: Incolor
Materialul lentilelor: policarbonat
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3M™ Maxim™ Hybrid  
Ochelari de protecție tip Goggles
Culoarea lentilelor: Incolor
Materialul lentilelor: policarbonat

3M™ Maxim™ Hybrid - Ochelari de protecție tip Goggles, 
gama Confort
Ochelarii Maxim™ Hybrid au o greutate redusă și profil discret, ce oferă 

același grad de protecție ca și ochelarii de protecție. Oferă un nivel înalt 

de confort și protecție ridicată împotriva picăturilor de lichid și riscurilor 

mecanice. Design-ul subțire oferă confort sporit și o acceptabilitate 

crescută din partea utilizatorului.

Caracteristici şi beneficii:

Stil
 + Design modern și subțire

Protecţie superioară
 + Lentile asferice patentate, pentru câmp vizual 
excelent și grad superior de acoperire a ochilor

 + Strat DX aplicat pe lentile, pentru a le conferi 
rezistență la condens, zgâriere, agenți chimici, 
și proprietăți antistatice

 + Sistem de ventilare de înaltă performanță

Compatibilitate
 +  Design special conceput pentru compatibilitate 
sporită cu alte EIP 3M™
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Caracteristici şi beneficii:

Stil
 + Design modern, subțire și cu greutate redusă, 
pentru o fixare excelentă

Protecţie superioară
 + Clasa 1 de claritate optică ce permite o utilizare 
îndelungată și confortabilă

 + Design etanș (3M™ 2890S și 3M™ 2890SA) 
ce oferă protecție împotriva lichidelor, prafului, 
gazelor și vaporilor

 + Design cu ventilație indirectă (3M™2890 și 
3M™ 2890A) pentru îmbunătățirea circulației 
aerului, sporirea gradului de confort și reducerea 
riscului de condens în condițiii de nivel ridicat al 
temperaturilor/umidității

 + Opțiune cu lentile din acetat (2890A și 2890SA) 
pentru o excelentă rezistență la substanțe chimice 
și protecție împotriva particulelor de mare viteză cu 
energie redusă, conform standardului EN166 1 FT

 + Opțiune cu lentile din policarbonat (2890 și 
2890S) pentru protecție împotriva particulelor 
de mare viteză cu energie medie, conform 
standardului EN166 1 BT, și împotriva metalului 
topit

 + Tratamentul antizgâriere conferă o rezistență 
ridicată împotriva zgârieturilor, asigurând o 
durabilitate sporită (valabil doar pentru 2890 și 
2890S)

 + Tratament special anticondens, ce reduce riscul 
de condens și asigură o vizibilitate mai clară

 + Protecția UV asigură un nivel înalt de protecție 
împotriva radiațiilor UV

3M™ 2890 - Ochelari de protecție tip Goggles, 
gama Confort
Ochelarii de protecție 3M™ 2890 tip Goggles, gama Confort, prezintă 

un design subțire și modern și sunt disponibili cu patru opțiuni diferite, 

utilizând lentile din policarbonat sau acetat, împreună cu sistem etanș 

de ventilare sau ventilare indirectă. Sunt adecvați pentru un număr de 

aplicații diferite, acolo unde sunt necesari ochelari de protecție versatili 

și confortabili. 

Ochelari 3M™

pentru protecţie oculară

3M™ 2895S
Modelul 2895S prezintă 
lentile cu grad de întunecare 
5, pentru activități de sudură 
cu gaz și tăiere.

3M™ 2890 Ochelari de protecție tip Goggles
(policarbonat)
3M™ 2890A Ochelari de protecție tip Goggles
(acetat)
3M™ 2890S Ochelari de protecție tip Goggles
(sistem etanș de ventilare și lentile din policarbonat)
3M™ 2890AS Ochelari de protecție tip Goggles
(Sistem etanș de ventilare și lentile din acetat) 
 

3M™  2895
Cu sistem etanș de ventilare și lentile din 
policarbonat

 + Protecție suplimentară împotriva gazelor și particulelor fine 
(2890S/2890SA/2895S) 
Toate modelele, cu excepția modelului 2895S, prezintă lentile incolore pentru 
protecție împotriva luminii UV. Modelul 2895S prezintă lentile cu grad de 
întunecare 5, pentru activități de sudură cu gaz și tăiere.

 + Lentilele aferente modelului 2895S sunt evaluate în conformitate cu cerințele 
standardului EN169:2002, cu privire la gradul de transmisie, în cazul filtrelor 
de sudură. Acest produs protejează împotriva impactului cu viteză ridicată și 
energie medie, doar la temperatura camerei.

Confort
 + Bandă ușor de ajustat, pentru utilizare confortabilă și stabilitate

 + Ajustare confortabilă individuală

 + Opțiune de înlocuire a lentilelor, pentru modelele 
2890/2890S/2890A/2890SA 

Compatibilitate
 + Se pot combina în mod ideal cu măștile de protecție respiratorie din seriile 
3M™ 9300 și 3M™ 4000 și semimăștile  din seria 3M™ 7500
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Caracteristici şi beneficii:

Stil
 + Design modern, subțire și cu greutate ușoară, pentru 
o fixare excelentă

Protecţie superioară
 + Formă aerodinamică și lentile cilindrice, pentru un 
câmp vizual excelent.

 + Model special conceput pentru a fi compatibil cu 
ochelari cu dioptrii, măști de protecție respiratorie 
împotriva prafului sau semimăști

 + Sistem de ventilare indirectă ce previne apariția 
condensului și acumularea de lichid și praf pe 
interior ( versiunea fără ventilație asigură și protecție 
împotriva gazelor și fumului)

Confort
 + Rame lucioase din PVC moale, cu suport extins în 
jurul feței, pentru sporirea gradului de confort. Canal 
specific localizat pe partea laterală a ramei, pentru 
compatibilitate cu ramele ochelarilor cu dioptrii

 + Bandă lată, elastică, din nailon (25mm), ușor 
ajustabilă datorită sistemului cu clicket și 
mecanismului cu pivot și bandă atașată

 + Bandă de fixare pe cap, din neopren, ușor de curățat, 
special concepută pentru industria alimentară

Compatibilitate
 + Versiune cu opțiune de atașare la cască, special 
realizată pentru a fi compatibilă cu casca de protecție 
Peltor™ G3000.

3M™ Fahrenheit™ - Ochelari de protecție tip Goggles, 
gama Confort
Ochelarii de protecție Fahrenheit™, prezintă un design subțire și 

modern și sunt disponibili cu lentile din policarbonat sau acetat, 

împreună cu sistem de ventilare etanș sau indirect. Sunt adecvați 

pentru un număr de aplicații diferite, acolo unde sunt necesari ochelari 

de protecție versatili și confortabili. 

3M™ Fahrenheit™  
Ochelari de protecție tip goggles, gama Confort
Culoarea lentilelor: Incolor
Materialul lentilelor: policarbonat

Alte produse pentru protecţie oculară 3M™ 
Fahrenheit

3M™ Fahrenheit™  
pentru cască de 
protecție  Peltor™
Culoarea lentilelor: 
Incolor
Materialul lentilelor: 
acetat

3M™ Fahrenheit™ 
T-N-Wear
Culoarea lentilelor: 
Incolor
Materialul lentilelor: 
acetat
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1 - LUCRU MECANIC
Polizare, foraj, tăiere a pietrei, întreținere...
RISCURI: Impact, praf (doar ochelari tip goggles)

2 - LUCRU LA EXTERIOR
Grădinărit, lucrări pentru drumuri, șantiere de construcții, 
tir...
RISCURI: Impact, strălucire, UV

3 - ȘOFAT
Autoîncărcătoare cu furcă, utilaje grele, HGV, PSV...
RISCURI: Strălucire, UV

4 - APLICAȚII CU SUBSTANȚE CHIMICE
Laboratoare, vopsitorii, chirurgie generală...
RISCURI: Împroșcare cu lichide (acizi, baze), sânge 
infectat

Ghid de selecție a produselor pentru protecţie oculară

Ochelari 3M™ pentru protecţie 
oculară

Codul produsului Tipul lentilelor Protecţie la 
impact

Strat 
protector

Filtru VLT Marcaj al lentilelor 
conform EN166

Domeniu special de 
utilizare* 

Activități 
mecanice

Activități în mediu 
exterior

Șofat Aplicații chimice Metalurgie Inspectarea 
suprafeţelor

Sudură Ochelari pentru protecţie oculară 3M™

Ochelari de protecție purtați 
deasupra altor ochelari

Ochelari de protecție purtați deasupra altor ochelari

2800 Incolor 2800 PC Incolor FT AS UV 91% 2C-1.2 3M 1 FT X X 2800 Incolor

2802 Galben 2802 PC Galben FT AS UV- Lumină albastră 84% 2-1.2 3M 1 FT X X X 2802 Galben

2805 Grad de întunecare 5.0 2805 PC Grad de întunecare 
5,0

FT AS  Sudură UV-IR <1% 4-5 3M 1 FT X X 2805 Grad de întunecare 5.0

Ochelari de protecție Ochelari de protecție
2820 Incolor 2820 PC Incolor FT AS-AF UV 92% 2C-1.2 3M 1FT X X 2820 Incolor

2821 Gri 2821 PC Gri FT AS-AF UV 18% 5-2.5 3M 1 FT X X 2821 Gri

2822 Galben 2822 PC Galben FT AS-AF UV 92% 2-1.2 3M 1 F X X 2822 Galben

Virtua™AP Incolor 71512-00000 PC Incolor FT AS UV 92% 2C-1.2 3M 1 FT X X X X 2720 Incolor

Virtua™AP Gri 71512-00001 PC Gri FT AS Lumina Solară (Inclusiv UV) 18% 5-2.5 3M 1 FT X X Virtua™AP Incolor

Tora incolor 71501-00001 PC Incolor FT  AS-AF UV 92% 2C-1.2 3M 1 FT X X Tora incolor

Tora Maro 71501-00002 PC Maro FT AS-AF Lumina Solară (Inclusiv UV) 20% 5-2.5 3M 1 FT X X Tora Maro

PC Galben 71501-00003 PC Galben FT AS-AF UV- Lumină albastră 87% 2C-1.2 3M 1 FT X X X Tora Galben

Tora CCS incolor 71511-00000 PC Incolor FT AS-AF UV 92% 2C-1.2 3M 1 FT X X X Tora CCS incolor

2720 2720 PC Incolor FT AS-AF UV 83% 2C-1.2 3M 1 FT X X X X 2720

2721 2721 PC Gri FT AS-AF UV 83% 5-2.5 3M 1 FT X X X X 2721

2722 2722 PC Galben FT AS-AF UV 83% 2-1.2 3M 1 FT X X X X 2722

2740 2740 PC Incolor FT AS-AF UV 88% 2C-1.2 3M 1 FT X X X X 2740

2741 2741 PC Gri FT AS-AF UV 88% 5-2 3M 1 FT X X X X 2741

2742 2742 PC Galben FT AS-AF UV 88% 2-1.2 3M 1 FT X X X X 2742 

2840 Incolor 2840 PC Incolor FT AS-AF UV 93% 2C-1.2 3M 1 FT X X 2840 Incolor

2841 Gri 2841 PC Gri FT AS-AF Lumina Solară (Inclusiv UV) 19% 5-2.5 3M 1FT X X X 2841 Gri

2842 Galben 2842 PC Galben FT AS-AF UV- Lumină albastră 93% 2-1.2 3M 1 FT X X X 2842 Galben

2844 I/O 2844 PC I/O Oglindă FT Oglindă Lumina Solară (Inclusiv UV) 53% 5-1.7 3M 1 FT X X 2844 I/O

2845 Grad de întunecare 5.0 2845 PC Grad de întunecare 
5,0

FT AS-AF Sudură UV-IR 2% 5 3M 1 FT X 2845 Grad de întunecare 5.0

2846 Nuanță Roșu-Portocaliu 2846 PC Portocaliu FT AS-AF UV- Lumină albastră 45% 2-1.7 3M 1 FT X X X 2846 Nuanță Roșu-Portocaliu

Solus Incolor AS 71505-00001 PC Incolor FT AS UV 92% 2C-1.2 3M 1 FT X X X Solus Incolor AS

Solus Galben 71505-00004 PC Galben FT AS-AF UV- Lumină albastră 94% 2C-1.2 3M 1 FT X Solus Galben

Solus Maro 71505-00003 PC Maro FT AS-AF Lumina Solară (Inclusiv UV) 16% 5-3.1 3M 1 FT Solus Maro

Solus I/O 71505-00005 PC I/O Oglindă FT Oglindă Lumina Solară (Inclusiv UV) 55% 5-1.7 3M 1 FT X X X Solus I/O

Solus Roșu-Oglindă 71505-00006 PC Roșu-Oglindă FT Oglindă Lumina Solară (Inclusiv UV) 16% 5-3.1 3M 1 FT X X Solus Roșu-Oglindă

Maxim incolor 13225-00000 PC Incolor FT DX UV 92% 2C-1.2 3M 1 FT X X X Maxim incolor

Maxim pentru sudură, cu grad de 
întunecare 5.0

13324-00000 PC Grad de întunecare 
5

FT DX Sudură UV-IR 2% 5 3M 1 FT X Maxim pentru sudură, cu grad de întunecare 5.0

Maxim Ballistic Maro 13297-00000 PC Maro FT DX Lumina Solară (Inclusiv UV) 58,1% 5-3.1 3M 1 FT Maxim Ballistic Maro

Maxim Ballistic Incolor 13296-00000 PC Incolor FT DX UV 92% 2C-1.2 3M 1 FT X X X X Maxim Ballistic Incolor

Maxim Galben 13228-00000 PC Galben FT DX UV- Lumină albastră 94% 2-1.2 3M 1 FT X X X Maxim Galben

Marcus Gronholm Incolor 71462-00001 PC Incolor F AS-AF UV 92% 2C-1.2 3M 1 F X X Marcus Gronholm Incolor

Marcus Gronholm Maro 71462-00002 PC Maro F AS-AF Lumina Solară (Inclusiv UV) 16% 5-3.1 3M 1 F X X Marcus Gronholm Maro

Marcus Gronholm Albastru-Oglindă 71462-00003 PC Albastru-Oglindă F Oglindă Lumina Solară (Inclusiv UV) 16% 5-3.1 3M 1 F X X X Marcus Gronholm Albastru-Oglindă

Refine 300 Incolor 71507-00000 PC Incolor FT AS-AF UV 92% 2C-1.2 3M 1 FT X Refine 300 Incolor

Refine 300 Maro 71507-00001 PC Maro FT AS-AF Lumina Solară (Inclusiv UV) 19% 5-3.1 3M 1 FT X X Refine 300 Maro

1100E incolor 71508-00000 PC Incolor FT AS-AF UV 92% 2C-1.2 3M 1 FT X X 1100E incolor

1100E Gri 71508-00001 PC Gri FT AS-AF Lumina Solară (Inclusiv UV) 12% 5-3.1 3M 1 FT X X X 1100E Gri

1200E incolor 71509-00000 PC Incolor FT AS-AF UV 92% 2C-1.2 3M 1 FT X X 1200E incolor

1200E Gri 71509-00001 PC Gri FT AS-AF Lumina Solară (Inclusiv UV) 12% 5-3.1 3M 1 FT X X X 1200E Gri

BX incolor 11380-00000 PC Incolor FT AS-AF UV 92% 2C-1.2 3M 1 FT X X X BX incolor

BX Gri 11381-00000 PC Gri FT AS-AF Lumina Solară (Inclusiv UV) 16% 5-3.1 3M 1 FT X X BX Gri

BX Readers +1.50 11374-00000 PC Incolor FT AS-AF UV 92% 2C-1.2 3M 1 FT X X X BX Readers +1.50

Ochelari tip Goggles Ochelari tip Goggles
MAXIM Hybrid 13330-00000 PC Incolor FT DX UV 92% 2C-1.2 3M 1 FT 3 X X MAXIM Hybrid

2890 Ochelari de protecție tip 
goggles, linia Confort

2890 PC Incolor BT AS-AF UV 86% 2C-1.2 3M 1 K N BT 9 3,4,9 X 2890 Ochelari de protecție tip goggles, linia Confort

2890A Ochelari de protecție tip 
goggles, linia Confort

2890A Acetat FT AF UV 89% 2C-1.2 3M 1N FT 3,4 X 2890A Ochelari de protecție tip goggles, linia Confort

2890S Ochelari de protecție tip 
goggles, linia Confort

2890S PC Incolor BT AS-AF UV 86% 2C-1.2 3M 1 K N BT 9 3,4,5,9 X 2890S Ochelari de protecție tip goggles, linia Confort

2890SA Ochelari de protecție tip 
goggles, linia Confort

2890SA Acetat FT AF UV 89% 2C-1.2 3M 1N FT 3,4,5 X 2890SA Ochelari de protecție tip goggles, linia 
Confort

2895S Grad de întunecare 5 2895S PC Grad de întunecare 
5,0

B AS/AF Sudură UV-IR <1% 5 3M 1 B 9 K N 3,4,5,9 X

Fahrenheit 71360-00001 PC Incolor BT AS-AF UV 92% 2C-1.2 3M 1 BT 3,4 X Fahrenheit

Fahrenheit pentru cască de protecţie 71360-00007 Acetat B AS-AF UV 92% 2C-1.2 3M 1 B 9 3,4,9 X X X Fahrenheit pentru cască de protecţie

Fahrenheit T-N-Wear 71360-00003 Acetat B AS-AF UV 92% 2C-1.2 3M 1 B 9 3,4,9 X X X Fahrenheit T-N-Wear
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4 - APLICAȚII CU SUBSTANȚE CHIMICE
Laboratoare, vopsitorii, chirurgie generală...
RISCURI: Împroșcare cu lichide (acizi, baze), sânge 
infectat

5 - METALURGIE
Activități de topitorie și turnătorie în furnale, controlul 
fontei, întreținere a formelor de turnare...
RISCURI: Impact, praf, raze infraroșii, metal topit, 
strălucire (doar ochelari tip goggles)

6 - INSPECȚIA SUPRAFEȚEI
Controlul calității, lampă Wood, uscare...
RISCURI: UV, Lumină albastră

7 - SUDURĂ
Asistentul sudorului, lipire prin sudură, sudură cu gaz, 
tăiere oxiacetilenică...
RISCURI: UV, strălucire, raze infraroșii, scântei

Pentru opțiuni suplimentare aferente ochelarilor de 
protecție, vă rugăm să accesați Catalogul cu Produse 
pentru Protecție Oculară.

*(explicații detaliate în UI)

Ochelari 3M™ pentru protecţie 
oculară

Codul produsului Tipul lentilelor Protecţie la 
impact

Strat 
protector

Filtru VLT Marcaj al lentilelor 
conform EN166

Domeniu special de 
utilizare* 

Activități 
mecanice

Activități în mediu 
exterior

Șofat Aplicații chimice Metalurgie Inspectarea 
suprafeţelor

Sudură Ochelari pentru protecţie oculară 3M™

Ochelari de protecție purtați 
deasupra altor ochelari

Ochelari de protecție purtați deasupra altor ochelari

2800 Incolor 2800 PC Incolor FT AS UV 91% 2C-1.2 3M 1 FT X X 2800 Incolor

2802 Galben 2802 PC Galben FT AS UV- Lumină albastră 84% 2-1.2 3M 1 FT X X X 2802 Galben

2805 Grad de întunecare 5.0 2805 PC Grad de întunecare 
5,0

FT AS  Sudură UV-IR <1% 4-5 3M 1 FT X X 2805 Grad de întunecare 5.0

Ochelari de protecție Ochelari de protecție
2820 Incolor 2820 PC Incolor FT AS-AF UV 92% 2C-1.2 3M 1FT X X 2820 Incolor

2821 Gri 2821 PC Gri FT AS-AF UV 18% 5-2.5 3M 1 FT X X 2821 Gri

2822 Galben 2822 PC Galben FT AS-AF UV 92% 2-1.2 3M 1 F X X 2822 Galben

Virtua™AP Incolor 71512-00000 PC Incolor FT AS UV 92% 2C-1.2 3M 1 FT X X X X 2720 Incolor

Virtua™AP Gri 71512-00001 PC Gri FT AS Lumina Solară (Inclusiv UV) 18% 5-2.5 3M 1 FT X X Virtua™AP Incolor

Tora incolor 71501-00001 PC Incolor FT  AS-AF UV 92% 2C-1.2 3M 1 FT X X Tora incolor

Tora Maro 71501-00002 PC Maro FT AS-AF Lumina Solară (Inclusiv UV) 20% 5-2.5 3M 1 FT X X Tora Maro

PC Galben 71501-00003 PC Galben FT AS-AF UV- Lumină albastră 87% 2C-1.2 3M 1 FT X X X Tora Galben

Tora CCS incolor 71511-00000 PC Incolor FT AS-AF UV 92% 2C-1.2 3M 1 FT X X X Tora CCS incolor

2720 2720 PC Incolor FT AS-AF UV 83% 2C-1.2 3M 1 FT X X X X 2720

2721 2721 PC Gri FT AS-AF UV 83% 5-2.5 3M 1 FT X X X X 2721

2722 2722 PC Galben FT AS-AF UV 83% 2-1.2 3M 1 FT X X X X 2722

2740 2740 PC Incolor FT AS-AF UV 88% 2C-1.2 3M 1 FT X X X X 2740

2741 2741 PC Gri FT AS-AF UV 88% 5-2 3M 1 FT X X X X 2741

2742 2742 PC Galben FT AS-AF UV 88% 2-1.2 3M 1 FT X X X X 2742 

2840 Incolor 2840 PC Incolor FT AS-AF UV 93% 2C-1.2 3M 1 FT X X 2840 Incolor

2841 Gri 2841 PC Gri FT AS-AF Lumina Solară (Inclusiv UV) 19% 5-2.5 3M 1FT X X X 2841 Gri

2842 Galben 2842 PC Galben FT AS-AF UV- Lumină albastră 93% 2-1.2 3M 1 FT X X X 2842 Galben

2844 I/O 2844 PC I/O Oglindă FT Oglindă Lumina Solară (Inclusiv UV) 53% 5-1.7 3M 1 FT X X 2844 I/O

2845 Grad de întunecare 5.0 2845 PC Grad de întunecare 
5,0

FT AS-AF Sudură UV-IR 2% 5 3M 1 FT X 2845 Grad de întunecare 5.0

2846 Nuanță Roșu-Portocaliu 2846 PC Portocaliu FT AS-AF UV- Lumină albastră 45% 2-1.7 3M 1 FT X X X 2846 Nuanță Roșu-Portocaliu

Solus Incolor AS 71505-00001 PC Incolor FT AS UV 92% 2C-1.2 3M 1 FT X X X Solus Incolor AS

Solus Galben 71505-00004 PC Galben FT AS-AF UV- Lumină albastră 94% 2C-1.2 3M 1 FT X Solus Galben

Solus Maro 71505-00003 PC Maro FT AS-AF Lumina Solară (Inclusiv UV) 16% 5-3.1 3M 1 FT Solus Maro

Solus I/O 71505-00005 PC I/O Oglindă FT Oglindă Lumina Solară (Inclusiv UV) 55% 5-1.7 3M 1 FT X X X Solus I/O

Solus Roșu-Oglindă 71505-00006 PC Roșu-Oglindă FT Oglindă Lumina Solară (Inclusiv UV) 16% 5-3.1 3M 1 FT X X Solus Roșu-Oglindă

Maxim incolor 13225-00000 PC Incolor FT DX UV 92% 2C-1.2 3M 1 FT X X X Maxim incolor

Maxim pentru sudură, cu grad de 
întunecare 5.0

13324-00000 PC Grad de întunecare 
5

FT DX Sudură UV-IR 2% 5 3M 1 FT X Maxim pentru sudură, cu grad de întunecare 5.0

Maxim Ballistic Maro 13297-00000 PC Maro FT DX Lumina Solară (Inclusiv UV) 58,1% 5-3.1 3M 1 FT Maxim Ballistic Maro

Maxim Ballistic Incolor 13296-00000 PC Incolor FT DX UV 92% 2C-1.2 3M 1 FT X X X X Maxim Ballistic Incolor

Maxim Galben 13228-00000 PC Galben FT DX UV- Lumină albastră 94% 2-1.2 3M 1 FT X X X Maxim Galben

Marcus Gronholm Incolor 71462-00001 PC Incolor F AS-AF UV 92% 2C-1.2 3M 1 F X X Marcus Gronholm Incolor

Marcus Gronholm Maro 71462-00002 PC Maro F AS-AF Lumina Solară (Inclusiv UV) 16% 5-3.1 3M 1 F X X Marcus Gronholm Maro

Marcus Gronholm Albastru-Oglindă 71462-00003 PC Albastru-Oglindă F Oglindă Lumina Solară (Inclusiv UV) 16% 5-3.1 3M 1 F X X X Marcus Gronholm Albastru-Oglindă

Refine 300 Incolor 71507-00000 PC Incolor FT AS-AF UV 92% 2C-1.2 3M 1 FT X Refine 300 Incolor

Refine 300 Maro 71507-00001 PC Maro FT AS-AF Lumina Solară (Inclusiv UV) 19% 5-3.1 3M 1 FT X X Refine 300 Maro

1100E incolor 71508-00000 PC Incolor FT AS-AF UV 92% 2C-1.2 3M 1 FT X X 1100E incolor

1100E Gri 71508-00001 PC Gri FT AS-AF Lumina Solară (Inclusiv UV) 12% 5-3.1 3M 1 FT X X X 1100E Gri

1200E incolor 71509-00000 PC Incolor FT AS-AF UV 92% 2C-1.2 3M 1 FT X X 1200E incolor

1200E Gri 71509-00001 PC Gri FT AS-AF Lumina Solară (Inclusiv UV) 12% 5-3.1 3M 1 FT X X X 1200E Gri

BX incolor 11380-00000 PC Incolor FT AS-AF UV 92% 2C-1.2 3M 1 FT X X X BX incolor

BX Gri 11381-00000 PC Gri FT AS-AF Lumina Solară (Inclusiv UV) 16% 5-3.1 3M 1 FT X X BX Gri

BX Readers +1.50 11374-00000 PC Incolor FT AS-AF UV 92% 2C-1.2 3M 1 FT X X X BX Readers +1.50

Ochelari tip Goggles Ochelari tip Goggles
MAXIM Hybrid 13330-00000 PC Incolor FT DX UV 92% 2C-1.2 3M 1 FT 3 X X MAXIM Hybrid

2890 Ochelari de protecție tip 
goggles, linia Confort

2890 PC Incolor BT AS-AF UV 86% 2C-1.2 3M 1 K N BT 9 3,4,9 X 2890 Ochelari de protecție tip goggles, linia Confort

2890A Ochelari de protecție tip 
goggles, linia Confort

2890A Acetat FT AF UV 89% 2C-1.2 3M 1N FT 3,4 X 2890A Ochelari de protecție tip goggles, linia Confort

2890S Ochelari de protecție tip 
goggles, linia Confort

2890S PC Incolor BT AS-AF UV 86% 2C-1.2 3M 1 K N BT 9 3,4,5,9 X 2890S Ochelari de protecție tip goggles, linia Confort

2890SA Ochelari de protecție tip 
goggles, linia Confort

2890SA Acetat FT AF UV 89% 2C-1.2 3M 1N FT 3,4,5 X 2890SA Ochelari de protecție tip goggles, linia 
Confort

2895S Grad de întunecare 5 2895S PC Grad de întunecare 
5,0

B AS/AF Sudură UV-IR <1% 5 3M 1 B 9 K N 3,4,5,9 X

Fahrenheit 71360-00001 PC Incolor BT AS-AF UV 92% 2C-1.2 3M 1 BT 3,4 X Fahrenheit

Fahrenheit pentru cască de protecţie 71360-00007 Acetat B AS-AF UV 92% 2C-1.2 3M 1 B 9 3,4,9 X X X Fahrenheit pentru cască de protecţie

Fahrenheit T-N-Wear 71360-00003 Acetat B AS-AF UV 92% 2C-1.2 3M 1 B 9 3,4,9 X X X Fahrenheit T-N-Wear



Combinezoane 3M

Create pentru 
      protecție și confort



www.CombinezoanedeProtectie.ro

Concepute pentru protecție și 
confort
3M a selectat o gamă de combinezoane de protecție 

atractive și de calitate înaltă, care oferă confort, circulația 

îmbunătățită a aerului și protecție ridicată împotriva a 

numeroase noxe industriale.  

Caracteristici de selecție
 + Elastic pentru gluga din 3 segmente, zona taliei și a 
gleznelor, pentru o fixare confortabilă și libertate de 
mișcare (doar modelele selecționate)

 + Fermoar în ambele sensuri pentru comoditate, cu 
clapetă pentru protecție suplimentară împotriva agenților 
contaminanți

 + Tratamente suplimentare pentru sporirea rezistenței 
împotriva răspândirii flăcării sau pentru îmbunătățirea 
rezistenței la substanțe lichide pe bază de alcool și uleiuri 
(doar  modelele selecționate)

 + Manșete croșetate, pentru sporirea confortului 
utilizatorului (doar modelele selecționate) 

 + Tratament antistatic (doar modelele selecționate)
 + Combinezoanele marca 3M nu conțin componente din 
cauciuc natural, latex sau silicon

 + Mărimi: de la S la 4XL (disponibile pentru majoritatea 
modelelor)

Simbol Denumire/Aspect Număr standard 

Îmbrăcăminte de protecție – substanțe 
chimice

Clasa 6 – acțiune de protecție împotriva 
substanțelor chimice lichide (echipament 
complet, pulverizare redusă)

EN 13034 + A1

Clasa  5 – acțiune de protecție împotriva  
particulelor solide aeropurtate

EN ISO 13982-1

Clasa 4 – acțiune de protecție împotriva 
substanțelor chimice lichide 
(impermeabil la  pulverizare)

EN 14605 + A1

Clasa 3 - Acțiune de protecție împotriva 
substanțelor chimice lichide 
(jeturi prin pulverizare)

EN 14605 + A1

Acțiune de protecție – Agenți infecțioși EN 14126

Acțiune de protecție împotriva contaminării cu  
particule radioactive

EN 1073-2

Îmbrăcăminte de protecție – Proprietăți 
electrostatice  – rezistivitate de suprafață

EN 1149-5

Îmbrăcăminte de protecție – Rezistență 
împotriva răspândirii flăcării

EN 533 / ISO 14116 
(Index 1)

Tabelul cu simboluri

EN 533
ISO 14116

Index 1
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Activități ușoare 
de curățenie, 
depozitare, 
întreținere

• • •

Inspecția 
azbestului,
pregătiri

• • • • • • • • •

Îndepărtarea
azbestului • • • • • • • • •

Industria 
cimentului, 
polizare metalică și 
șlefuire

• • • • • • • • •

Activități ușoare
de curățenie
industrială,
întreținere
automatizată

• • • • • • • • •

Industria
farmaceutică,
manevrarea de
substanțe toxice 
(pudră)

• • • • • • • •

Aplicații cu vopsele 
și straturi de 
protecție, rașini

• • • • • •

Camere cu 
atmosferă
controlată

• • •

Pulverizarea 
pesticidelor • •

Manevrarea și 
amestecul de 
substanțe chimice

• •

• Alegerea clasică • Alegerea optimă

3M 4500 4505 4510 4515 4520 4530 4530+ 4535 4540+ 4545 4565 4570

Certificare CE**

N/A N/A

Greutatea
materialului

45g/mp 67g/mp 47g/mp 50g/mp 43g/mp 55g/mp 47g/mp 55g/mp 49g/mp 49g/mp 49g/mp 92g/mp

Mărimi S-4XL S-4XL S-4XL S-4XL S-4XL M-XXL S-4XL S-3XL S-4XL S-4XL S-4XL S-4XL

Culori

*În toate cazurile, selectarea produselor ar trebui realizată pe bază unei evaluări complete a riscului. Citiți întotdeauna instrucțiunile de utilizare ale produsului. Informatiile referitoare la performanța și limitele în utilizare ar 
trebui considerate pentru a stabili protecția necesară. Dacă aveți neclarități, contactați un specialist în domeniul SSM. 
Acest ghid este doar o prezentare generală. Nu ar trebui utilizat ca singurul criteriu de selecție a combinezoanelor de protecție. Detalii referitoare la performanța și limite sunt mentionate pe ambalaj și în instrucțiunile de 
utilizare. Înainte de utilizarea oricărui combinezon de protecție, utilizatorul trebuie să citească și șă își însușească instrucțiunile de utilizare ale fiecarui produs selectat. Legislația specifică fiecărei țări trebuie considerată. 
Dacă aveți neclarități, contactați un specialist în domeniul SSM sau 3M – www.SigurantaPersonala.ro. Întotdeauna verificați compatibilitatea combinezonului de protecție, înainte de selecție.  
Vă rugăm sa considerați că echipamentele individuale de protecție (EIP) prezentate evidențiază anumite articole ce ar putea fi considerare. Selecția EIP adecvat va depinde de situațiile particulare și ar trebui efectuată 
doar de catre o persoană competentă și în cunostință de cauza în ceea ce privește condițiile actuale de lucru și limitele EIP. 

**Utilizați fișele tehnice și instructiunile pentru utilizatori, pentru mai multe detalii.

***Materialul îndeplinește cerințele standard.

Ghid de selecție*

CATEGORIA 3

CLASA 6 
EN 13034

CLASA 4 
EN 14605

 
EN 1149-5

CLASA 5 
EN ISO 13982-1

CLASA 3 
EN 14605

 
EN 1073-2

 
EN 14126

CATEGORIA 3CATEGORIA 3CATEGORIA 3CATEGORIA 3CATEGORIA 3CATEGORIA 3CATEGORIA 3CATEGORIA 3CATEGORIA 3CATEGORIA 1

CLASA  6 
EN 13034

CLASA  6 
EN 13034

CLASA 6 
EN 13034

CLASA 6 
EN 13034

CLASA 6 
EN 13034

CLASA 6 
EN 13034

CLASA 6 
EN 13034

CLASA 6 
EN 13034

CLASA 6 
EN 13034

CLASA 4 
EN 14605

 
EN 1149-5

 
EN 1149-5

 
EN 1149-5**

 
EN 1149-5**

 
EN 1149-5

 
EN 1149-5

 
EN 1149-5

 
EN 1149-5

CLASA  5 
EN ISO 13982-1

CLASA 5 
EN ISO 13982-1

CLASA  5 
EN ISO 13982-1

CLASA 5 
EN ISO 13982-1

CLASA 5 
EN ISO 13982-1

CLASA 5 
EN ISO 13982-1

CLASA 5 
EN ISO 13982-1

CLASA 5 
EN ISO 13982-1

CLASA 5 
EN ISO 13982-1

 
EN 1073-2**

 
EN 1073-2**

 
EN 1073-2**

 
EN 1073-2**

 
EN 1073-2**

 
EN 1073-2**

 
EN 1073-2**

 
EN 1073-2**

 
EN 1073-2**

 
EN 14126** 

EN 14126**

CATEGORIA 1

EN533/ISO 14116 
Index 1***

 

Care combinezon de protecție
este adecvat pentru dumneavoastră?
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4500

4505

 
 

Combinezoane de protecție 3M™ 4500 și 4505
Protecție și confort pentru aplicații ușoare
Modelele 4500 și 4505 sunt combinezoane de protecție CE Categoria 1 adecvate pentru aplicații nepericuloase.

Fie ca aveți aplicații personale de tip DIY, activități industriale ușoare de curățenie și întreținere sau medii în care igiena și curațenia sunt factori 

importanți, modelele 4500 și 4505 sunt soluții economice excelente pentru protecția utilizatorului de praf și particule. 

4500
Caracteristici:

 + Ușor, permite circulația aerului
 + Rezistent, durabil, material de 45g/mp, din 
polipropilenă

 + Clapetă protectoare pentru fermoar
 + Elastic pentru glugă, manșete, zona gleznelor 
și a taliei

 + Disponibil în culorile albastru și alb

Aplicații tipice:
Alegerea clasică

 + Curățare ușoară
 + Depoziare
 + Întreținere
 + Activități personale DIY
 + Aplicații pe bază de apă

Aplicații tipice:
Alegerea clasică

 + Curățare ușoară
 + Depozitare
 + Întreținere
 + Activități domestice DIY

Materialul utilizat

Combinezonul de protecție 4500 este realizat 
dintr-un singur strat de 45g/mp din polipropilenă: 
este moale și permite circulația aerului, fiind 
suficient de robust pentru utilizări generale.

Combinezonul de protecție 4505  este realizat 
dintr-un material din mai multe straturi din 
polietilenă, gros, robust, de 67g/mp, ce include un 
strat de bază moale, din fibre interconectate și o 
peliculă de înaltă calitate, din mai multe straturi, 
astfel încat acest combinezon să fie adecvat 
pentru aplicații cu umiditate, ce presupun un nivel 
redus de risc.

Combinezon de protecție 3M™ 4500
Culoare: Alb, Albastru
CE Categoria I
Mărimi: S-4XL

Combinezon de protecție 3M™ 4505
Culoare: Alb
CE Categoria I
Mărimi: S-4XL

4505
Caracteristici:

 + Protecție ușoară împotriva 
substanțelor lichide nepericuloase

 + Material gros, în mai multe straturi, 
pentru robustețe crescută

 + Rezistent la apă și anumite uleiuri 
nepericuloase

 + Elastic pentru glugă, manșete, 
zona gleznelor și a taliei

 + Fermoar în ambele sensuri cu 
clapetă protectoare
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4540+

Combinezon de protecție 3M™ 4510
Protecție la stropiri și particule 
Combinezonul de protecție 4510 reprezintă o soluție economică 

pentru protecție în caz de stropiri limitate cu substanțe chimice, 

precum pulverizarile cu vopsea și este certificat în conformitate 

cu Directiva EIP Categoria III, Clasele 5 și 6 de protecție. Materialul 

este microporos și permite aerului sa fie evacuat din interiorul 

combinezonului, în timp ce ajută la asigurarea protecției împotriva 

noxelor din mediul exterior.

Caracteristici:

 + Barieră excelentă împotriva 
particulelor solide și anumitor cazuri 
de stropire limitată cu substanțe 
chimice lichide (CE Clasele 5 și 6)

 + Material microporos în mai multe 
straturi

 + Fermoar în ambele sensuri cu clapetă 
protectoare pentru confort sporit și 
protecție suplimentară 

 + Elastic pentru manșete, zona taliei și 
a gleznelor, pentru o fixare mai buna 
și libertate de mișcare

 + Grad foarte redus de scămoșare
 + Tratament antistatic 

Aplicații tipice*:

Alegerea clasică
 + Activități ușoare de curățare 
industrială

 + Operații de întreținere
 + Pulverizare de vopsea și aplicare de 
soluții protectoare sub forma de pudră

 + Aplicarea de rășini și soluții 
protectoare

 + Investigarea scenei crimei

Alegerea optimă
 + Inspectarea și îndepărtarea azbestului
 + Izolație
 + Industria cimentului
 + Polizare și finisare
 + Industria farmaceutică și manevrarea 
de pulberi toxice

 + Camere cu atmosferă controlată

Materialul combinezonului 4510, cu tratament 
antistatic, este realizat dintr-un strat de 
polipropilenă moale și o peliculă din polietilenă 
ușoară, de înaltă calitate, tratată antistatic, ce 
oferă un nivel bun de eficiență în rolul său de 
barieră protectoare.

Material utilizat

Combinezon de protecție 3M™ 4510 
Clasele  5 și 6
Culoare: Alb
CE Categoria III
Marimi: S-4XL
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4515

Combinezon de protecție 3M™ 4515
Protecție economică împotriva prafului periculos
Modelul 4515 este o soluție economică de protecție împotriva prafului periculos, precum fibre 

de azbest expuse în timpul inspecției pe șantiere*. În timp ce protejează la exterior, materialul 

permite circulația aerului și ajută la evacuarea acestuia din interior pentru a reduce acumularea 

de caldură și disconfortul. Disponibil în culorile alb, albastru, roșu și portocaliu, acest model este 

certificat în conformitate cu Directiva EIP Categoria III, Clasele 5 și 6 de protecție atât împotriva 

prafului periculos cat și a stropirilor cu substanțe lichide. 

Caracteristici:

 + Barieră excelentă împotriva particulelor solide și 
stropirilor limitate cu substanțe lichide  
(CE Clasele 5 și 6)

 + Material robust, tip SMS de 50g/mp, pentru 
circulația îmbunătățită a aerului

 + Fermoar în ambele sensuri și clapetă protectoare, 
pentru confort sporit și protecție suplimentară 

 + Elastic pentru manșete, zona taliei și a gleznelor, 
pentru o mai buna fixare și libertate de mișcare 

 + Grad redus de scămoșare
 + Disponibil în culorile alb, albastru, roșu și 
portocaliu

Materialul 4515 este realizat din mai multe 
straturi: un singur strat gros de filtrare, din 
polipropilenă inserată la cald, aflat între două 
straturi mai subțiri și flexibile, din polipropilenă.  
Modelul 4515 oferă un material protector durabil, 
cu 50 g/mp, care permite circulația îmbunătățită 
a aerului, reducând astfel disconfortul cauzat de 
acumularea căldurii în interior. 

Material utilizat

Combinezon de protecție 3M™ 4515 
Clasele 5 și 6
Culoare: alb, albastru, roșu și portocaliu
CE Categoria III
Mărimi: S-4XL

Aplicații tipice*:

Alegerea clasică
 + Inspectarea azbestului
 + Izolații

Alegerea optimă
 + Industria cimentului
 + Polizare și finisare
 + Activități ușoare de 
curățenie industrială

 + Operații de întreținere
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Combinezon de protecție 3M™ 4520
Protecție și confort 
Prin tehnologia de ultima generație pentru materialul 

utilizat, ușor și care permite circulația aerului, 

3M™ prezintă combinezonul de protecție  4520, 

conform Directivei EIP Categoria III, Clasele 5 și 6 pentru 

îmbrăcăminte de protecție.

Caracteristici:

 + Tehnologia de ultima generație în crearea 
materialului permite circulația aerului, pentru 
reducerea riscului apariției disconfortului 
cauzat de acumularea de caldură pe 
parcursul întregii zile

 + Deosebit de ușor
 + Gluga cu elastic, din 3 segmente, pentru 
compatibilitate îmbunătățită cu EIP 
complementare

 + Manșete tricotate și elastic în zona taliei 
și gleznelor, pentru confort și libertate de 
mișcare îmbunătățite

 + Fermoar în ambele sensuri, cu clapă 
deasupra, pentru confort  și protecție 
suplimentare

 + Tratament antistatic pentru reducerea 
acumulării de încărcătură electrică

 + Îmdeplinește cerințele aferente 
standardului EN 1073-2, pentru 
cazurile de infiltrații - protecție împotriva 
particulelor nucleare.

Combinezon de protecție 3M™  4520 Clasele 5 și 6
Culoare: alb cu triunghi de culoare verde poziționat pe 
spate
CE Categoria III
Mărimi : S-4XL

Tehnologie de ultimă generație pentru material

Cu 3 straturi de polipropilenă inserate la cald 
între 2 straturi din polipropilenă, materialul utilizat 
pentru modelul 4520 a fost special conceput 
pentru circulația aerului, sporind nivelul de confort 
și reducând stresul cauzat de acumularea caldurii.  
Cele 3 straturi din centru acționează ca un filtru 
ce protejează în mod eficient împotriva prafului 
cu particule periculoase și stropirilor, iar cele 2 
straturi din exterior oferă rezistență și durabilitate, 
în timp ce mențin materialul moale și confortabil.

Aplicații tipice*:

Alegerea clasică
 + Inspectarea azbestului
 + Izolații

Alegerea optimă
 + Îndepărtarea azbestului
 + Industria cimentului
 + Șlefuire și finisare
 + Curățare industrială ușoară
 + Operații de întreținere
 + Industria farmaceutică și manipluarea de 
substanțe toxice pudră

 + Industria construcțiilor
 + Activități ușoare de vopsire prin pulverizare / 
aplicare de pulberi de protecție



131

EN 533
ISO 14116

Index 1

Combinezoane de protecție 3M™ 4530 și 4530+
Rezistență la alcool și nu întreține flăcările
Modelele 4530 și 4530+ fac parte din categoria de îmbrăcăminte de protecție conformă 

Directivei EIP, CE Categoria III, Clasele 5 și 6, cu tehnologie a materialului SMMMS 

pentru circulația aerului, caracteristici de confort și tratamente speciale, pentru protecție 

suplimentară. Modelul 4530 prezintă ca beneficiu suplimentar tratamentul pentru 

“rezistența la răspândire limitată a flăcărilor” (FSR), în timp ce tratamentul aplicat 

modelului 4530+ ajută la sporirea rezistenței împotriva anumitor uleiuri și alcool.

Caracteristici:

 + Barieră excelentă împotriva particulelor 
solide și anumitor cazuri de stropiri limitate 
cu substanțe chimice lichide (CE Clasele 
5 și 6)

 + Rezistență la răspândire limitată a 
flăcărilor ISO 14116 / EN 533 Index 1/0 
(doar 4530)

 + Tratament împotriva uleiurilor 
și alcoolului (doar 4530+)

 + Material SMMMS cu 
capacitate ridicată 
de circulație a 
aerului

 + Fermoar în ambele 
sensuri, cu clapă, 
pentru confort  
și protecție 
suplimentare

 + Manșete tricotate și 
elastic în zona taliei și 
gleznelor, pentru confort 
și libertate de mișcare 
îmbunătățite

 + Grad redus de scămoșare
 + Tratament antistatic
 + Disponibil în culorile albastru 
 (cu segment triunghiular alb)  
și alb

Combinezon de protecție 3M™ 4530+ Clasele 5 și 6
Culoare: albastru, cu triunghi alb, și complet alb
CE Categoria III
Mărimi: S-4XL

Material utilizat

Cu 2 și 3 straturi de 
polipropilenă inserate la 
cald între 2 straturi de 
polipropilenă (SMMS), 
materialul utilizat la 
modelele 4530 și 4530+ 
permite circulația aerului, 
sporind nivelul de confort al 
utilizatorului, pentru a reduce 
stresul cauzat de acumularea 
de caldură. Cele trei straturi 
acționează ca o barieră, în 
timp ce ambele straturi de la 
exterior ajută materialul să 

fie moale și permit circulația aerului. 

Pentru modelul 4530, tratamentul suplimentar aplicat îi 
permite să ofere protecție împotriva răspândirii limitate 
a flăcărilor  
(ISO 1146/ EN 533 indice 1), atunci când sunt utilizate 
deasupra unui combinezon indice 2 sau 3. Aceasta 
poate extinde durata de utilizare a combinezonelor de 
protecție termală.

In cazul modelului 
4530+ adaugarea 
tratamentului pentru 
rezistență împotriva 
uleiurilor și alcoolului, 
favorizează rămânerea 

uleiului la suprafața materialului, față de absorbția 
imediată a acestuia în material. 

Aplicații tipice*:

Alegerea clasică
 + Industria cimentului
 + Șlefuirea și finisarea metalelor
 + Industria petrolului și gazelor
 + Operații de întreținere
 + Curățare industrială ușoară

Alegerea optimă
 + Inspectarea azbestului
 + Izolații
 + Îndepărtarea azbestului
 + Industria farmaceutică 
 + Manevrarea de substanțe 
toxice sub formă de pudră

 + Aplicarea vopselelor și 
straturilor de protecție

 + Aplicații cu rășini

(doar materialul modelului 4530)

Combinezon de protecție 3M™  4530 Clasele 5 și 6
Culoare: albastru, cu triunghi alb
CE Categoria III
Mărimi: M, L, XL, XXL 

4530

4530+
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6. MB Ultra / 4540+

Combinezon de protecție 3M™ 4535

Caracteristici:

 + Barieră excelentă împotriva particulelor solide și 
în cadrul  anumitor situații de stropire limitată cu 
substanțe chimice lichide (CE Clasa 5 și 6)

 + Material microporos în mai multe straturi, robust, 
cu grad foarte redus de scămoșare

 + Segment albastru, poziționat pe spate, 
extins și cu capacitate de circulație a 
aerului, pentru îmbunătățirea circulației 
aerului și reducerea disconfortului 
cauzat de acumularea de aer cald

 + Fermoar în ambele sensuri, cu 
clapă, pentru confort suplimentar

 + Manșete tricotate și elastic în 
zona taliei și gleznelor, pentru 
confort și libertate de mișcare 
îmbunătățite

 + Grad redus de scămoșare
 + Tratament antistatic

Combinezon de protecție 3M™ 4535 
Clasele 5 și 6
Culoare: albastru cu alb
CE Categoria III
Mărimi: S-3XL

Protecție și confort 
Daca sunteți în cautarea unui echilibru pentru protecția împotriva 

riscurilor, durabilitatea și confortul sporit, combinezonul 4535 

reprezintă soluția dumneavoastră. Conform cu Directiva EIP Categoria 

III,  clasele 5 și 6 de protecție, utilizeaza un design cu material dublu, 

combinat cu proprietăți de îmbunătățire a nivelului de confort, sporind 

astfel gradul de acceptabilitate din partea utilizatorului.

Zona frontală a combinezonului 4535 este realizată 
din mai multe straturi de polietilenă de înaltă 
calitate ce acționează ca o barieră excelentă, 
poziționată deasupra unui strat moale din 
polipropilenă, creând astfel un material protector 
robust, dar confortabil, de doar 55g/mp.

Segmentul extins poziționat în spate, culoarea 
albastru, este realizat din 5 straturi de polipropilenă 
inserată la cald, ce ii conferă capacitatea de 

circulație a aerului, în timp ce menține nivelul de 
protecție corespunzator claselor 5 și 6.

Material utilizat

Aplicații tipice*:

Alegerea clasică
 + Aplicarea de rășini și soluții de 
protecție

 + Curățare industrială ușoară
 + Operații de întreținere
 + Vopsire prin pulverizare și 
aplicarea pulberilor de protecție

Alegerea optimă
 + Inspectarea și îndepărtarea 
azbestului

 + Izolații
 + Industria cimentului
 + Șlefuire și finisare
 + Industria farmaceutică și 
manevrarea de substanțe toxice 
sub forma de pudră

Material microporos în mai multe straturi.

4. Candex Ultra
/ 4520

Material albastru poziționat pe spate, SMMMS.
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Combinezon de protecție 3M™ 4540+
Protecție superioară și confort
Cu tehnologie ce utilizează un material dublu și oferă protecție  

Categoria III, Clasele 5 și 6, modelul 4540+ este ideal pentru aplicații în care se 

dorește atât un nivel înalt de protecție, cat și un nivel înalt de confort. 

Caracteristici:

 + Barieră excelentă împotriva particulelor 
solide și pentru anumite situații de stropire 
limitată cu substanțe chimice lichide (CE 
Clasa 5 și 6)

 + Material microporos în mai multe straturi, 
moale și ușor, cu grad foarte redus de 
scămoșare, care se poate ajusta și poate fi 
purtat foarte bine pe corp, oferind libertate 
de mișcare

 + Triunghi, realizat din material SMMMS, 
pentru îmbunătățirea circulației aerului 
și reducerea disconfortului cauzat de 
acumularea de aer cald

 + Fermoar în ambele sensuri, cu clapă, pentru 
protecție suplimentară

 + Design în 3 segmente pentru glugă, cu 
compatibilitate îmbunătățită cu alte EIP 
complementare

 + Manșete tricotate și elastic în zona taliei 
și gleznelor, pentru confort și libertate de 
mișcare îmbunătățite

 + Tratament antistatic
 + Grad redus de scămoșare

Combinezon de protecție 3M™ 4540+ 
Clasele 5 și 6
Culoare: alb cu triunghi albastru
CE Categoria III
Mărimi: S-4XL

Aplicații tipice*:

Alegerea clasică
 + Vopsire prin pulverizare 
și aplicarea pulberilor de 
protecție

 + Aplicarea de rășini și soluții 
de protecție

 + Curățare industrială ușoară
 + Operații de întreținere

Alegerea optimă
 + Inspectarea și îndepărtarea 
azbestului

 + Izolații
 + Industria cimentului
 + Șlefuire și finisare
 + Industria farmaceutică și 
manevrarea de substanțe 
toxice sub forma de pudră

Materialul modelului 4540+ este realizat dintr-un 
strat compozit moale și un strat din polietilenă 
stratificată, de înaltă calitate, ce oferă un excelent 
grad de eficiență și protecție, în rolul său de barieră 
protectoare.

Triunghiul albastru poziționat pe spate este realizat 
din 5 straturi din polipropilenă inserată la cald, ce ii 
conferă capacitate excelentă de circulație a aerului, 
în timp ce menține nivelul de protecție aferent 
claselor 5 și 6. 

Material utilizat

Material alb microporos, în mai multe straturi.

6. MB Ultra / 4540+

4. Candex Ultra
/ 4520

Triunghi albastru din material SMMMS.
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3M™ Combinezon de protecție 4545

Caracteristici:

 + Barieră excelentă împotriva particulelor solide și 
în cadrul anumitor situații de stropire limitată cu 
substanțe chimice lichide (CE Clasa 5 și 6)

 + Protecție testată împotriva agenților biologici 
conform standardului EN 14126

 + Material microporos, în mai multe straturi, cu 
flexibilitate îmbunătățită

 + Fermoar în ambele sensuri, cu clapă, pentru 
confort  suplimentar și protecție suplimentară

 + Manșete tricotate și elastic în zona taliei și 
gleznelor, pentru confort și libertate de 
mișcare îmbunătățite

 + Grad foarte redus de scămoșare
 + Tratament antistatic
 + Furnizat împachetat în vid, 
pentru economisirea 
spatiului

Combinezon de protecție 3M™ 4545 
Clasa 5-B/6-B
Culoare: alb
CE Categoria III
Mărimi: S-4XL

Performanță ridicată 
Modelul 4545 poate fi moale la interior, dar rezistent la exterior - combinezonul 

este conceput sa fie confortabil și să ofere protecție ridicată, conform 

standardelor aferente Directivei EIP, Categoria III, Clasele 5 și 6. Este certificat și 

pentru a proteja împotriva particulelor radioactive și agenților biologici și pentru 

a reduce acumularea de încărcătură statică. Gradul foarte redus de scămoșare 

este adecvat pentru o varietate largă de aplicații, incluzând o multitudine de 

camere cu atmosferă controlată.

Materialul din care este realizat modelul 4545 este 
cu 20% mai ușor decât materialele 3M anterioare, 
din polietilenă stratificată. Materialul include un 
strat compozit moale și un film ușor din polietilenă 
stratificată de înaltă calitate, cu tratament 
antistatic, ce oferă un nivel excelent de eficiență și 
protecție împotriva lichidelor, în rolul sau de barieră 
protectoare.

Material utilizat

Aplicații tipice:

Alegerea clasică
 + Curățare industrială ușoară
 + Operații de întreținere
 + Vopsire prin pulverizare și 
aplicarea pulberilor de protecție

 + Aplicarea de rășini și soluții de 
protecție

 + Camere cu atmosferă controlată
 + Investigații criminalistice

Alegerea optimă
 + Inspectarea și îndepărtarea 
azbestului

 + Izolații
 + Industria cimentului
 + Șlefuire și finisare
 + Industria farmaceutică și 
manevrarea de substanțe toxice 
sub forma de pudră
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4565

Extra-protecție cu material ușor 
Conform CE Categoria III, Clasele 4,5 și 6, modelul  4565 prezintă un 

nivel excelent de protecție, în rolul de barieră împotriva substanțelor 

lichide, în timp ce iși menține aspectul cu flexibilitate ridicată, pentru 

o fixare bună. 

Combinezon de protecție 3M™ 4565

Caracteristici:

 + Barieră excelentă împotriva particulelor 
solide și în cadrul  anumitor situații de 
stropire limitată sau pulverizare 
cu substanțe chimice lichide (CE Clasele 
4, 5 și 6)

 + Cusături acoperite etanș pe întreaga 
suprafață a produsului, pentru o 
mai bună protecție și o durabilitate 
îmbunătățită

 + Protecție testată împotriva agenților 
biologici conform standardului EN 14126

 + Fermoar în ambele sensuri, cu clapă, 
pentru confort și protecție suplimentare

 + Design în 3 segmente la glugă, pentru 
compatibilitate îmbunătățită cu alte EIP 
complementare

 + Manșete tricotate și elastic în zona taliei 
și gleznelor, pentru confort și libertate de 
mișcare îmbunătățite

 + Tratament antistatic
 + Grad extrem de redus de scămoșare

 

Combinezon de protecție 3M™  4565 
Clasele 4-B, 5-B și 6-B
Culoare: alb cu cusături roșii
CE Categoria III
Mărimi: S-4XL

Cu până la 20% mai ușor decât materialele 3M 
anterioare, din polietilenă stratificată, modelul 
4565 combină un strat compozit de bază din 
fibre nețesute și o peliculă din polietilenă, ce ii 
confera o eficiență ridicată în rolul sau de barieră 
împotriva substanțelor lichide periculoase. 
Materialul stratificat prezintă un grad foarte redus 
de scămoșare și beneficiază de tratament antistatic, 
fiind adecvat pentru o varietate largă de aplicații cu 
potential de risc.

Material utilizat

Aplicații tipice*:

Alegerea clasică
 + Îndepărtarea azbestului
 + Industria farmaceutică 
 + Manevrarea de substanțe toxice 
sub forma de pudră

 + Camere cu atmosferă controlată
 + Pulverizare de pesticide

Alegerea optimă
 + Inspectarea azbestului
 + Izolații
 + Industria cimentului
 + Șlefuire și finisare
 + Activități de curățenie și 
întreținere industrială

 + Vopsire și aplicare de soluții 
pudră și rășini de protecție
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Combinezon de protecție 3M™ 4570
Barieră de protecție pentru anumite substanțe 
chimice periculoase 
Modelul 4570 este un combinezon de înaltă performanță, pentru protecție împotriva 

agenților chimici, certificat în conformitate cu Directiva EIP Categoria III, Clasele 3, 4, 5 și 

6 de protecție, fiind adecvat pentru protecție împotriva unei varietăți de jeturi și pulverizări 

cu substanțe chimice. Designul include un fermoar mare și bucle pentru degete, un 

sistem de clape cu dublă încrucișare și o clapă pentru barbie pentru a oferi comoditate în 

utilizare, fără a compromite nivelul înalt de protecție asigurat.

Combinezon de protecție 3M™  4570 
Clasele 3-B, 4-B, 5-B și 6-B
Culoare: gri
CE Categoria III
Mărimi: S-4XL

Modelul 4570 este realizat dintr-un material 
rezistent, ce combină un strat interior moale, din 
fibre, cu multiple straturi externe din polietilenă 
stratificată de înaltă performanță, pe care a fost 
aplicat un tratament antistatic, pentru a oferi un 
nivel înalt de protecție împotriva substanțelor 
lichide.

Material utilizat

Aplicații tipice*:

Alegerea clasică
 + Manevrare și amestec de 
substanțe chimice

 + Deversari de chimicale/petrol  
și curățarea acestora

 + Remedierea deseurilor 
periculoase

 + Decontaminare
 + Curățare rezervoare

Alegerea optimă
 + Pulverizarea pesticidelor
 + Intervenție de urgență

Caracteristici:

 + Barieră excelentă împotriva jeturilor și 
contactul cu substate chimice lichide (CE 
Clasele 3 și 4)

 + Protecție împotriva agenților biologici/ 
infectioși (EN 14126)

 + Sistem dublu de închidere frontală, cu 
clape interne pentru protecție suplimentară

 + Fermoar mare pentru utilizare ușoară
 + Manșete elastice, cu o buclă dublă, pentru 
creșterea siguranței și fixarea sigură în 
utilizare

 + Elastic în zona taliei și gleznelor, pentru 
confort și libertate de mișcare îmbunătățite

 + Clapă adezivă pentru bărbie
 + Grad foarte redus de scămoșare
 + Tratament antistatic

 



Glugă integrală 3M™ 446 Bonetă 3M™ 407Protecție pentru mâneci  
3M™  445

Protecție pentru mâneci 
3M™ 444

Protecție pentru capProtecție pentru mâneci

•  Material cu mai multe straturi, utilizat la combinezoanele din clasele  
5 și 6 (3M 4510)

• Protecție de 40 cm ce acoperă încheietura mâinii până la capătul 
brațului

• Finisaj elastic în capătul superior

• Manșete croșetate (doar modelul 445)

•  Material cu mai multe straturi, 
utilizat la combinezoanele din  
clasele 5 și 6

• Tratament antistatic

• Acoperă umerii, oferind un grad 
excelent de protecție

•  Protecție igienică, prevenind 
contaminarea cu păr a mediului 
de lucru

• Mărime universală

Botoși 3M™ 442 Botoși 3M™ 402Botoși 3M™ 440Botoși 3M™ 450

Botoși pentru pantofiBotoși pentru ghete

•  Elastic în regiunea gambei

• Marime universală, cu șireturi, ce ajută la obținerea unei fixări adecvate

• Realizați din același material în mai multe straturi, ca și combinezoanele  
clasele 5 și 6
• Talpă concepută pentru a reduce riscul de alunecare (doar 450)

•  Material cu mai multe straturi, 
utilizat la combinezoanele din 
clasele 5 si 6  
(3M 4535)

• Elastic în zona gleznei

• Protecție generală împotriva 
substațelor nepericuloase

• Talpă cu material pentru a reduce  
riscul de alunecare

• Elastic în regiunea gleznei

Talpă standardTalpă antialunecare

3M™ Halat de  
laborator 4440

•  Realizat din același material,  
în mai multe straturi, ca și 
combinezoanele cu nivel 
de protecție corespunzător 
Claselor 5/6 (3M 4535) pentru 
protecție împotriva particulelor 
uscate și împroșcărilor

• Manșete croșetate
• Fermoar

3M™ Halat de  
laborator 4430

•  Realizat din același material, de 
tip SMMMS, ca și combinezoanele 
cu nivel de protecție 
corespunzător Claselor 5/6 (3M 
4530+) pentru protecție împotriva 
particulelor uscate și împroșcărilor

•  Material ce permite circulația 
aerului, cu tratament aplicat 
pentru sporirea capacității de 
respingere a lichidelor pe bază de uleiuri și alcooli

• Fermoar

3M™ Halat de  
laborator 4400

• Realizat 100% din polipropilenă
• Greutate ușoară și capacitate de 
permitere a circulației aerului
• Fermoar
• Disponibile în culorile albastru 
și alb

Halate
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Accesorii



Echipamente pentru
 Protecție Chimică
 şi Respiratorie

Combinezoanele de protecție, aferente Clasei 4, sunt concepute 

să ofere utilizatorilor un nivel înalt de protecție, împotriva prafului/

particulelor solide şi pulverizărilor de anumite substanțe chimice 

lichide, precum duşuri de decontaminare şi acțiuni de control al 

focarelor infecțioase.

Combinezoanele de protecție, aferente Clasei 3, sunt concepute 

să ofere angajaților din mediul industrial şi cel al intervențiilor 

de urgență, un nivel înalt de protecție individuală, împotriva unei 

game largi de substanțe chimice industriale şi alți agenți întâlniți 

în cadrul situațiilor de urgențe civile.

Ambele soluții îmbină combinezoane de protecție, extrem de 

confortabile, cu protecția respiratorie, prin intermediul  

sistemului de purificare a aerului, cu presiune pozitivă, 

3MTM JupiterTM JP-ER-03. 

Personalul din cadrul intervențiilor de urgență are nevoie de 

Echipamente Individuale de Protecție (EIP) speciale, diferite de 

nevoile angajaților din domeniul industrial:

 + se implică, mai degrabă, în situații de urgență, decât în situații 
de rutină

 + poate exista o varietate mare de riscuri, împotriva cărora ei 
necesită protecție

 + ei nu utilizează EIP în fiecare zi.

Prin urmare, aceştia necesită, adesea, EIP special concepute 

pentru a satisface aceste nevoi. 

Echipamente individuale de protecție, pentru situații de urgență

Echipamente 3M™ Seria JS, pentru protecție chimică şi respiratorie (CRPS), cu tehnologie de 
ajustare a temperaturii şi altitudinii, care permit utilizarea lor în toate zonele geografice 



3M™ Seria JS - Caracteristicile CRPS

Nu există nici un compromis în ceea ce priveşte gradul de 

compatibilitate şi confort, datorită combinezonului special 

conceput şi combinației cu sistem turbo. Design-ul lejer pentru 

glugă asigură acoperire completă şi protecție, fără a fi necesară 

o mască etanşă pe față, nu este nevoie de instruire şi senzația 

de claustrofobie este redusă. Viziera extinsă, incoloră, asigură 

un câmp vizual excelent şi un nivel ridicat de concentrare asupra 

activității desfăşurate. ”Afişajul de avertizare” unic, de la 3M, 

informează utilizatorul în permanență cu privire la sistem, prin 

intermediul alarmelor acustice şi vizuale.

Caracteristici 3M™ Jupiter™

Software programat să anunțe fiecare oră de funcționare a 

sistemului turbo, prin intermediul unui semnal acustic, pentru 

continuarea activității, fără griji referitoare la calibrarea debitului 

de aer. Este disponibilă o gamă completă de filtre Jupiter™, 

adecvate pentru majoritatea aplicațiilor şi situațiilor periculoase. 

Sistemul turbo Jupiter™ oferă un debit de aer ideal, cu o rată 

minimă de 150 de litri pe minut.



situații de urgență
Soluții 3M™ pentru

Caracteristici, avantaje și beneficii
 + Aprobate în conformitate cu standardul EN12941 
TH3, cu un Factor Nominal de Protecție (NPF) de 500

 + Testarea suplimentară, în conformitate cu EN1073-1, 
oferă ca rezultat un NPF de 2000, ceea ce înseamnă 
că aceste combinezoane pot fi utilizate pentru a 
oferi protecție respiratorie de până la de 2000 de ori 
Valoarea Limită Admisă (TLV)*

 + Noul harnașament confortabil pentru spate permite 
facilitarea conducerii de vehicule și asigură o 
distribuție ideală a greutății sistemului turbo și 
filtrelor.

 + Combinezonul de protecție din Clasa 3 prezintă 
cusături lipite și etanșate, pentru protecție împotriva 
substanțelor chimice lichide periculoase (testat sub 
jet cu presiune)

 + Sistemul turbo, calibrat din fabrică, permite 
continuarea activității, fără griji referitoare la 
calibrarea debitului de aer

 + Mănușile integrate din nitril, lipite de combinezon, 
elimină grijile cu privire la obținerea unei etanșări 
eficiente.

 + Poziționarea unică a sistemului de evacuare a 
aerului, de la 3M™, forțează aerul să treacă de-a 
lungul întregului corp, pentru a fi evacuat din 
interiorul combinezonului printr-o supapă activă de 
ventilație, elastomerică. Aceasta asigură un flux de 
aer proaspăt, ce sporește nivelul de confort, reduce 
riscul apariției stresului cauzat de acumularea de 
aer cald și permite o mai bună concentrare asupra 
activităților, chiar și pentru perioade mai lungi de 
utilizare.

 + Șosete integrate (din același material ca și 
combinezonul), pentru a permite utilizatorului 
opțiunea de a alege tipul de încălțăminte și pentru 
a spori protecția, pentru a preveni contaminarea 
acesteia.

* Testarea suplimentară, conform EN 1073-
1:1998, a demonstrat că s-a determinat o 
infiltrație spre interior de mai puțin de 0.05%, 
valoare relaționată cu un Factor Nominal de 
Protecție Respiratorie de 2000, pentru toate 
combinezoanele. Nivelul de infiltrație spre 
interior, corespunzător combinezonului complet, 
întruneşte condițiile testării combinezoanelor din 
Clasa 5, cu Ljmn 82/90 =30% şi Ls, 8/10

Aplicaţii tipice
 + Exerciții de decontaminare în masă - evacuări

 + Unități medicale pentru acordarea primului ajutor

 + Servicii medicale de urgență (Ambulanță)

 + Transportul victimelor

 + Triaj

 + Neutralizarea deșeurilor periculoase

 + Îndepărtarea azbestului

 + Aplicaţii în industria petrochimică

 + Manevrarea de substanţe chimice lichide și solvenți

3M™ Seria JS-330 – Echipamente pentru protecție 
chimică și respiratorie (CRPS)
Echipamentele de protecție 3M™ din Seria JS-330 ,  Clasa 3, sunt 

concepute să ofere angajaților care lucrează în intervenții de urgență un 

nivel înalt de protecție împotriva unei game largi de substanțe chimice 

industriale şi alți agenți întâlniți în cadrul situațiilor de urgențe civile.

Aceste soluții îmbină combinezoane de protecție robuste, extrem de 

confortabile, din Clasa 3, cu protecția respiratorie, prin binecunoscutul 

sistem de purificare a aerului, cu presiune pozitivă, 3M™ Jupiter™ 

JP-ER-03.

 + Vizieră cu câmp vizual 
extins.

 + Segment confortabil 
de etanșare pe gât, 
elastic și croșetat.

 + ”Afișaj de avertizare”.
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3M™  Seria JS – Echipamente pentru protecție chimică 
și respiratorie (CRPS)
Filtre şi accesorii 3M™ 

Notă
Există aplicații, medii sau substanțe chimice, pentru care aceste 
combinezoane de protecție, sau materiale, nu sunt adecvate. Este 
responsabilitatea utilizatorului să acceseze datele disponibile şi să verifice 
dacă materialul şi / sau combinezonul de protecție este adecvat pentru 
desfăşurarea activității şi dacă acesta este în conformitate cu toate 
standardele guvernamentale specificate în industrie.

Articol Descriere Cantitate

Combinezoane

JS-330 Combinezon Combinezon de protecție împotriva unei game largi de substanțe chimice, conform Clasei 3 1

JS-470 Combinezon Combinezon de protecție Clasele 4 şi 5, cu greutate redusă, fără mănuşi integrate 4

JS-470G Combinezon Combinezon de protecție Clasele 4 şi 5, cu greutate redusă, cu mănuşi integrate 4

Sistem Turbo

JP-ER-03 Kit Turbo Sistem turbo, rucsac, afişaj de avertizare cu privire la colmatarea filtrelor şi tub de respirație 1

Acumulator:

BAT-22 Acumulator pentru 4 ore, de unică folosință 1

007-00-63P Acumulator pentru 4 ore, reîncărcabil 1

007-00-64P Acumulator pentru 8 ore, reîncărcabil 1

Filtre

450-00-25P2 Filtre P R pentru particule (Perechi) 12

453-00-25P2 Filtre A2P R (Perechi) 6

453-09-25P2 Filtre A2BEK1P R (Perechi) 6

453-16-25P2 Filtre K1P R (Perechi) 6

456-18-25P2 Filtre ABE1P R (Perechi) 6

JFR-85 Filtre ABEK2P R (Perechi) 6

Piese de rezervă și accesorii

BPK-01 Rucsac 1

008-00-42P3 / BT-20L Tub de respiraţie 3

003-00-58P Încărcător inteligent, pentru acumulator 1

003-00-59P Încărcător inteligent cu 10 mufe, pentru acumulator 1
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3M™ Seriile JS-470/JS-470G – Echipamente pentru 
protecție chimică și respiratorie (CRPS)
Echipamentele de protecție 3M™ din Seria JS-470 , Clasele 4 şi 5, 

sunt concepute să ofere angajaților din mediul farmaceutic, medical şi 

veterinar, un nivel înalt de protecție individuală, împotriva unei game largi 

de particule şi agenți biologici periculoşi.

Aceste soluții îmbină combinezoane de protecție, extrem de confortabile, 

din Clasele 4 şi 5, cu protecția respiratorie, prin binecunoscutul sistem 

turbo, de purificare a aerului, cu presiune pozitivă, 3M™ Jupiter™ 

JP-ER-03.

Caracteristici, avantaje și beneficii
 + Combinezon de protecție, aferent Claselor 4 și 5, ce 
prezintă cusături etanșate

 + ”Afișajul de avertizare” unic, de la 3M™, menține 
utilizatorul informat în permanență cu privire la 
sistem, prin intermediul alarmelor acustice și vizuale

 + Sistemul turbo, calibrat din fabrică, permite 
continuarea activității în desfășurare, fără griji 
referitoare la calibrarea debitului de aer

 + Aprobate în conformitate cu standardul EN12941 
TH3, cu un Factor Nominal de Protecție (NPF) de 
500.

 + Testarea suplimentară, conform cu EN1073-1, oferă 
un NPF de 2000*

 + Viziera extinsă, incoloră, asigură un câmp vizual 
excelent și un nivel ridicat de concentrare asupra 
activității desfășurate

 + Segment confortabil de etanșare pe gât, elastic și 
croșetat.

 + Fermoarul poziționat central ajută la îmbrăcarea și 
îndepărtarea rapidă a combinezonului.

 + Poziționarea sistemului 3M de evacuare a aerului 
forțează aerul să treacă de-a lungul întregului corp, 
pentru a fi evacuat din interiorul combinezonului 
printr-o supapă activă de ventilație elastomerică.  
Aceasta asigură un flux de aer proaspăt, ce sporește 
nivelul de confort, reduce riscul apariției stresului 
cauzat de acumularea de aer cald și permite o mai 
bună concentrare asupra activităților în desfășurare, 
chiar și pentru perioade mai lungi de utilizare.

 + Botoși tip bocanc, complet încapsulați, astfel încât nu 
este necesară etanșarea de jur împrejurul acestora.

Aplicaţii tipice
 + Producție de medicamente

 + Laboratoare

 + Controlul focarelor infecțioase

 + Contact cu agenți infecțioși , ex. virusul H1N1

 + Domeniul medical și îngrijirea sănătății

 + Agricultură

Sisteme 3M™

Individuale

* Testarea suplimentară, conform cu EN 1073-1:1998, a demonstrat că 
s-a determinat o infiltrație spre interior de mai puțin de 0.05%, valoare 
relaționată cu un Factor Nominal de Protecție Respiratorie de 2000, 
pentru toate combinezoanele. Nivelul de infiltrație spre interior, corespun-
zător combinezonului complet, întruneşte condițiile testării combinezoa-
nelor din Clasa 5, cu Ljmn 82/90 =30% şi Ls, 8/10

• Banda conductoare 3M™ permite legarea 
la pământ a combinezonului şi, respectiv, a 
utilizatorului.

• Modelul JS-470 nu prezintă mănuşi şi nici 
manşete elastice în zona încheieturii mâinii.

• Noul harnaşament confortabil pentru spate 
permite facilitarea conducerii de vehicule şi 
asigură o distribuție ideală a greutății sistemului 
turbo şi filtrelor.

 + Mănușile integrate, 
din nitril, permit o 
etanșare perfectă 
(modelul JS-470G)
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3M™ Seria JS – Echipamente pentru protecție chimică 
și respiratorie (CRPS)
Filtre şi accesorii 3M™

Articol Descriere Cantitate

Combinezoane

JS-330 Combinezon Combinezon de protecție împotriva unei game largi de substanțe chimice, conform Clasei 3 1

JS-470 Combinezon Combinezon de protecție aferent Claselor 4 şi 5, cu greutate redusă, fără mănuşi integrate 4

JS-470G Combinezon Combinezon de protecție aferent Claselor 4 şi 5, cu greutate redusă, cu mănuşi integrate 4

Sistem Turbo

JP-ER-03 Kit Turbo Sistem turbo, rucsac, afişaj de avertizare cu privire la colmatarea filtrelor şi tub de respirație 1

Acumulator:

BAT-22 Acumulator pentru 4 ore, de unică folosință 1

007-00-63P Acumulator pentru 4 ore, reîncărcabil 1

007-00-64P Acumulator pentru 8 ore, reîncărcabil 1

Filtre

450-00-25P2 Filtre P R pentru particule (Perechi) 12

453-00-25P2 Filtre A2P R (Perechi) 6

453-09-25P2 Filtre A2BEK1P R (Perechi) 6

453-16-25P2 Filtre K1P R (Perechi) 6

456-18-25P2 Filtre ABE1P R (Perechi) 6

JFR-85 ABEK2P R (Perechi) 6

Piese de rezervă și accesorii

BPK-01 Rucsac 1

008-00-42P3 / BT-20L Tub de respiraţie 3

003-00-58P Încărcător inteligent, pentru acumulator 1

003-00-59P Încărcător inteligent cu 10 mufe, pentru acumulator 1

Notă
Există aplicații, medii sau substanțe chimice pentru care aceste combinezoane de protecție, sau materiale, nu sunt adecvate. Este 
responsabilitatea utilizatorului să acceseze datele disponibile şi să verifice dacă materialul şi / sau combinezonul de protecție este 
adecvat pentru desfăşurarea activității plănuite şi dacă acesta este în conformitate cu toate standardele guvernamentale specificate 
în industrie.



Soluții 3M™ pentru vizibilitate
Numeroase aspecte ale vieții zilnice sunt marcate și beneficiază 

de invențiile și inovațiile 3M™.  

În  acest capitol prezentăm câteva dintre întrebuințările acestor 

produse inovative și modul în care acestea ar putea contribui la 

creșterea gradului de vizibilitate pentru dumneavoastră, familia 

și angajații dumneavoastră. Un produs important, asupra căruia 

ne vom concentra atenția, este Materialul Reflectorizant 3M™ 

Scotchlite™.  

Fie că este vorba de locul de muncă, locul de joacă sau activități 

sportive, materialele reflectorizante Scotchlite™ ajută la sporirea 

gradului de vizibilitate pentru oameni, pe timp de zi, de noapte 

sau în condiții de iluminare slabă, precum în zilele cu vreme rea.

Materiale
reflectorizante 
3M Scotchlite™



50m 150m 100m 

reflectorizante 

Dacă oamenii aflați în trafic sau la locul de muncă ar putea fi văzuți din timp, riscul de producere al accidentelor ar fi mult redus.

Nivelul sporit de vizibilitate amplifică gradul de siguranță.

3M Scotchlite™
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3M™ Scotchlite™

Materiale reflectorizante

Evoluția vizibilității

Tehnologie pentru retroreflexie

Tehnologie pe bază de sfere de sticlă/lentile
Materialele reflectorizante 3M™ Scotchlite™, 
încorporează tehnologia pe bază de sfere de 
sticlă, utilizează milioane de sfere de sticlă de 
înaltă performanță, care reflectă lumina într-un 
mod foarte eficient, din toate direcțiile, datorită 
formei lor sferice. 

Caracteristici şi beneficii:
 + Foarte confortabile în utilizare. Materialul 
reflectorizant este parte integrantă a 
îmbrăcămintei, oferind libertate în mișcare, 
facilitând depozitarea și plierea acestora.

 + Include o gamă de materiale rezistente la 
spălare la temperaturi ridicate, de până la 
92°C.

 + Pot fi curățate uscat și pot fi călcate
 + Sunt eficiente din punct de vedere al costurilor.
 + Disponibile cu opțiuni de aplicare prin cusut, 
lipire la cald sau autoadezive.

Tehnologie microprismatică
Materialul reflectorizant Scotchlite™, din Seria 
High Gloss, încorporează tehnologia cu micro-
prisme reflectorizante pe un film polimer, pentru 
a crea un aspect stralucitor pe îmbracaminte și 
accesorii.

Caracteristici şi beneficii
 + Disponibile într-o varietate de culori
 + Pot fi spălate la 60°C de până la 75 de ori.
 + Aspect atractiv, extrem de strălucitor.
 + Se pot aplica prin cusut sau prin lipire la cald.

3M™ Scotchlite™ utilizează două tehnologii diferite pentru gama de materiale reflectorizante

 + Combinând versatilitatea, funcționalitatea și designul, materialele 

reflectorizante 3M™ Scotchlite™ utilizează o tehnologie cunoscută 

sub numele de retroreflexie. Materialul se prelucrează ușor și există 

numeroase posibilități creative. Materialul reflectorizant 3M Scotchlite™ 

se poate aplica prin cusut pe îmbrăcăminte la cald. Milioane de sfere 

de sticlă sau microprisme reflectă lumina incidentă și o direcționează 

în direcția sursei de lumină originale. Avantajul evident constă în faptul 

că persoana situată în lumină poate fi observată mai bine și mai rapid, 

multumită efectului de retroreflexie. Din punctul de vedere al șoferilor, 

aceștia beneficiază de timp suplimentar pentru a reacționa, numeroase 

accidente fiind astfel evitate.



147

Pompieri

Soluții reflectorizante pentru îmbrăcămintea de lucru
Vizibilitatea pe timp de zi sau de noapte este foarte importantă pentru 

lucrătorii care sunt expuși la pericole în activitatea zilnică. Materialul 

reflectorizant 3M™ Scotchlite™ poate fi folosit în multe domenii de 

activitate diferite, precum stingerea incendiilor, servicii de salvare, 

construcții de drumuri și colectarea deșeurilor. Sporește nivelul de 

vizibilitate și siguranță, în condiții de iluminare slabă și pe timpul nopții. 

Calitatea și performanța superioară, a materialelor reflectorizante 

Scotchlite™, asigură o funcționalitate de durată pentru mulți ani; chiar 

și în condiții dure, produsele noastre nu vă vor dezamăgi.

 Aplicații
 + Stingerea incendiilor
 + Servicii de urgență și salvare
 + Construcții de drumuri 
 + Utilități
 + Colectarea deșeurilor
 + Industria forestieră 

Gama extinsă de materiale reflectorizante Scotchlite™ este concepută 

să asigure o vizibilitate îmbunătățită, sporind siguranța utilizatorului, 

fără a compromite funcționalitatea sau performanța îmbrăcămintei, 

pe care s-au aplicat.  Deoarece utilizatorii finali solicită proprietăți 

adiționale precum durabilitate la spălare uzuală sau la spălări 

industriale sau rezistență la substanțe chimice, rezistență la flăcări, 

aceștia pot fi siguri că există un material reflectorizant Scotchlite™, 

adecvat pentru aplicațiile lor. 

3M™ și-a demonstrat devotamentul față de siguranța angajaților și 

sporirea nivelului de confort pentru aceștia, prin introducerea materialului 

reflectorizant 3M™ Scotchlite™ - Seria Confort 5500. Design-ul 

unic al benzii asigură circulația îmbunătățită a umezelii și vaporilor, în 

comparație cu benzile solide, astfel încât angajatii  beneficiază de un 

mediu mai răcoros și uscat în interior, în timp ce flexibilitatea sporită face 

ca îmbrăcămintea să fie mult mai confortabilă la mișcare.
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Soluții reflectorizante pentru uniformele companiilor 
Îmbrăcămintea de la locul de muncă ar trebui să fie nu doar 

funcțională, ci și vizibilă. Îmbrăcămintea concepută să includă material 

reflectorizant, ajută utilizatorul să fie ușor observat în trafic și alte zone 

periculoase, precum și pe durata activităților curente. 

Caracteristici şi beneficii
 + Funcționale
 + Extrem de vizibile
 + Vizibilitate ridicată în trafic și alte zone

Într-un mediu agitat și cu nivel ridicat de lumină reflectată, materialul 

reflectorizant 3M™ Scotchlite™, încorporat în îmbrăcămintea de lucru 

și uniforme, ajută la sporirea nivelului de vizibilitate chiar și în condiții 

de vreme rea: ninsoare puternică, ceață densă, etc. 

De exemplu, traficul liniilor aeriene a crescut extrem de mult în ultimele 

decenii, ceea ce presupune mai mult personal, vehicule și echipamente 

în mișcare în aeroport și zonele adiacente, sporind nivelul riscului de 

accidente.

3M™ Scotchlite™

Materiale reflectorizante

Aeroporturile operează timp de 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, 

indiferent de condițiile meteorologice. Este un mediu de lucru ce 

presupune multe situații periculoase, începând cu vehiculele în mișcare 

și riscul de accidente mai ridicat în condiții de iluminare redusă, 

precum în amurg sau în condiții de vreme rea. Personalul din aeroport, 

ce își desfășoară activitatea în exterior, nu este întotdeauna suficient 

de vizibil.
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Soluții reflectorizante pentru îmbrăcămintea  recreativă
În ceea ce privește traficul rutier, pietoni precum școlari, alergători, 

cicliști, și oameni în general, sunt expuși la riscuri. Siguranța tuturor 

pietonilor poate fi sporită prin intermediul materialului reflectorizant 

3M™ Scotchlite™, deoarece aceștia vor putea fi observați mai bine și 

mai din timp de către conducătorii auto, ceea ce va ajuta la prevenirea 

accidentelor.

Exemple de aplicații
 + Jachete de iarnă și haine de ploaie
 + Uniforme școlare și ghiozdane
 + Îmbrăcăminte pentru atletism și pantofi sport
 + Îmbrăcăminte pentru ciclism

O atenție deosebită acordăm  școlarilor, care au parte de prima lor 

experiență în trafic. Cât de ușor vor fi observați, depinde doar de un 

nivel bun de vizibilitate. Pentru cei ce conduc cu 50km/h, sporirea 

timpului de observare cu doar 0.5 secunde, le va acorda încă 7 metri 

de drum în care pot frâna.

Materialul reflectorizant Scotchlite™ poate fi ușor integrat în 

îmbrăcămintea recreativă, iar binecunoscuții designeri de modă, 

de peste tot din lume, profită de această oportunitate. Materialul 

reflectorizant Scotchlite™ nu este doar extrem de vizibil, ci poate 

fi utilizat și pentru a crea elemente atractive de design, în acord cu 

tendințele modei.

Soluții reflectorizante pentru uniformele companiilor 

Materialul reflectorizant Scotchlite™ nu este doar 

funcțional, el reprezintă un element cheie de design pentru 

îmbracămintea recreativă de astăzi.
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Prezentarea produselor

Produs Culoare Caracteristicile produsului

Materiale
2910 Argintiu

100% bază din poliester, pentru aplicații pe veste supuse unui număr limitat 
de spălări, logo 3M discret pe fața reflectorizantă (nu este marcat Scotchlite™)

2925 Argintiu
100% bază din poliester, pentru aplicații pe veste, logo 3M discret pe fața 
reflectorizantă (nu este marcat Scotchlite™)

8906 Argintiu Material suport textil: 70% PES, 30% bumbac, fixare excelentă, neted

8910 Argintiu Material suport textil: 65% PES, 35% bumbac, fixare excelentă

8912 Argintiu
Material suport textil: 65% PES, 35% bumbac, fixare excelentă, logo discret 
3M pe fața reflectorizantă

8925 Argintiu
Material suport textil: 65% PES, 35% bumbac, cu rezistență sporită la abraziu-
ne și substanțe chimice, durabil la spălare

8965 Alb
Material suport textil: 65% PES, 35% bumbac, capacitate de imprimare prin 
sublimare

Materiale pentru spălări industriale și filme de transfer
9910 Argintiu

Material suport textil: 100% PES, spălări industriale, uscare șifonabilă, rezis-
tență sporită împotriva abraziunii și substanțelor chimice

9920 Argintiu
Material suport textil: 100% PES, spălări industriale, uscare șifonabilă și tunel 
de uscare, rezistență sporită împotriva abraziunii și substanțelor chimice

9720 Argintiu
Pelicule de transfer:  spălări industriale, uscare șifonabilă și tunel de uscare, 
rezistență sporită împotriva abraziunii și substanțelor chimice

Materiale rezistente la flăcări și pelicule de transfer
8735 Argintiu

Peliculă de transfer, rezistentă la flăcări, cu rezistență sporită împotriva abrazi-
unii și substanțelor chimice

8935 Argintiu
Material suport textil: 100% bumbac, rezistent la flăcări, cu rezistență sporită 
împotriva abraziunii și substanțelor chimice

8940 Argintiu
Baza din Aramid, pentru spălări industriale, rezistență la flăcări, rezistență 
sporită împotriva abraziunii și substanțelor chimice

8986 NFPA Roșu-portocaliu
Material suport textil: 100% bumbac, rezistent la flăcări, fluorescent și 
reflectorizant

8987 NFPA Galben-lime
Material suport textil: 100% bumbac, rezistent la flăcări, fluorescent și 
reflectorizant

Materiale textile rezistente la foc
9686

Argintiu-roșu-
portocaliu

Material Aramid, rezistent la flăcări, roșu-portocaliu fluorescent, cu bandă 
centrală argintie reflectorizantă, cu logo discret 3M aplicat

9687
Galben - lime 

argintiu
Material Aramid, rezistent la flăcări, galben-lime fluorescent, cu bandă centrală 
argintie reflectorizantă, cu logo discret 3M aplicat

3M™ Scotchlite™

Materiale reflectorizante

Material textil Film de transfer Film de marcare Material prismatic Film  prismatic Îmbrăcăminte de 
lucru

Pompieri

Salvare Poliție Vestă Îmbrăcăminte 
recreativă

Conversie Accesorii Încălțăminte Spălare industrială 
75°C
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Produs Culoare Caracteristicile produsului

Filme de transfer
5510 Argintiu

Material segmentat, pentru îmbrăcăminte de lucru, cu transfer îmbunătățit al 
umidității, confort sporit și rezistență la spălare

5807 Argintiu
Film de transfer, aplicat la cald, ce poate fi folosit pentru reprezentări 
și logo-uri

8710 Argintiu Adeziv activabil la cald, elastic

8711 Argintiu Adeziv activabil la cald, elastic, ce poate fi imprimat direct

8712 Argintiu
Adeziv activabil la cald, aspect îmbunătățit după spălare, cu logo 3M discret 
poziționat pe fața reflectorizantă

8725 Argintiu
Adeziv activabil la cald, cu rezistență sporită la abraziune și substanțe chimi-
ce, precum și durabilitate la spălare

8725LL Argintiu
Adeziv activabil la cald, cu rezistență sporită la abraziune și substanțe chimi-
ce, durabilitate la spălare, fără căptușeală din hârtie

8726 Argintiu
Adeziv activabil la cald, cu rezistență sporită la abraziune și substanțe chimi-
ce, precum și durabilitate la spălare

8726LL Argintiu
Adeziv activabil la cald, cu rezistență sporită la abraziune și substanțe chimi-
ce, durabilitate la spălare, fără căptușeală din hârtie

8765 Alb Adeziv activabil la cald

8787 Galben-lime
Adeziv activabil la cald, material de culoare galben-lime fluorescent, cu 
performanțe combinate

Pelicule de marcaj
8850 Argintiu Adeziv sensibil la presiune (PSA), care nu se spală

Benzi extrem de strălucitoare
7160 Alb Pregătite pentru a fi cusute, pot fi imprimate

7180 Gri-argintiu Pregătite pentru a fi cusute, pot fi imprimate

7187 Galben-lime
Pregătite pentru a fi cusute, imprimate, retroreflexie colorată, 
sunt fluorescente și reflectorizante

7196 Roșu-portocaliu
Pregătite pentru a fi cusute, imprimate, retroreflexie colorată, 
sunt fluorescente și reflectorizante

Pelicule extrem de strălucitoare
6260 / 6260R Alb Pregătite pentru a fi cusute, aplicate la cald, tăiere, imprimare

6287 / 6287R Galben-lime
Pregătite pentru a fi cusute, aplicate la cald, tăiere, imprimare, retroreflexie 
colorată, sunt fluorescente și reflectorizante

6296 / 6296R Roșu-portocaliu
Pregătite pentru a fi cusute, aplicate la cald, tăiere, imprimare, retroreflexie 
colorată, sunt fluorescente și reflectorizante

Filme cu aspect lucios și strălucitor
6560 Alb Cusute, aplicate la cald, tăiere, imprimare, au un aspect strălucitor



Izolație
de la Thinsulate™



Izolație termică 3M™ Thinsulate™ 

Izolația Thinsulate™ acționează prin captarea moleculelor de 

aer dintre dumneavoastră și exterior. Cu cât mai mult aer este 

captat de material într-un spațiu anume, cu atât mai mare 

este capacitatea sa de izolație. Cu cât microfibrele din izolația 

Thinsulate™ sunt mai fine, ele captează mai mult aer într-un 

spațiu mai redus, ceea ce rezultă într-un material izolator mai bun. 

Așadar nu am anulat legile naturii prin intermediul materialului 

nostru izolator subțire; doar ne-am supus acestora, într-un mod 

mai bun ... pentru avantajul dumneavoastră.
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Thinsulate™
Izolație

Originală, călduroasă fără a fi necesară îngrămădirea de material, 

izolația termică 3M™ Thinsulate™ este un material nețesut care, 

atunci când este încorporat în piese de îmbrăcăminte și accesorii 

pentru exterior, oferă cu 1,5 ori mai multă căldură decât puful. 

Thinsulate™ reprezintă una dintre cele mai călduroase izolații pentru 

îmbrăcăminte de pe piață, dar este suficient de subțire pentru a 

permite libertate de mișcare. Subțire, ușoară și călduroasă, izolația 

Thinsulate™  reprezintă alegerea perfectă pentru încălțămintea izolată.

Izolația Thinsulate™  este foarte moale și compresibilă. Aceasta o face 

suficient de flexibilă pentru accesorii precum pălăriile și mănușile, care 

sunt dificil de izolat în mod eficient, fără a restricționa mișcarea sau a 

compromite fixarea adecvată.

Izolație de ultimă generație
Confort, Căldură, Calitate 
Gama noastră extinsă de produse este concepută să satisfacă nevoile 

individuale ale consumatorilor din întreaga lume:

Materiale 3M™ Thinsulate™

Izolaţie Thinsulate™ Tip C
 + Mai subțire și cu greutate mai redusă decât izolația tradițională
 + Nivel crescut de confort și flexibilitate
 + Profil subțire pentru mai multă libertate de mișcare
 + Durabilitate ridicată și rezistență la compresie

Izolaţie Thinsulate™ Tip R
 + Conține 50% fibre reciclate
 + Concepută pentru îmbrăcămintea de exterior, îmbrăcăminte sportivă, 
mănuși și accesorii

 + Mai subțire și cu greutate mai redusă decât izolația tradițională, pentru o 
mai bună libertate de mișcare

 + Durabilitate ridicată și rezistență la compresie

Izolaţie Thinsulate™ Tip P
 + Moale și izolatoare
 + Se poate spăla până la 60 °C
 + Durabilitate 
 + Întreținere ușoară

Izolaţie Thinsulate™ Tip FR (Rezistentă la Flăcări)
 + Strat mediu excelent, pentru îmbrăcăminte rezistentă la flăcări
 + Se poate utiliza în combinație cu materiale corespunzătoare standardului 
ISO 14116 index 3 (sau materiale corespunzătoare EN533 index 3)

 + Rezistă la spălări repetate, industriale sau domestice, cu apă fierbinte, sau 
la curățare uscată.

 + Durabilitate ridicată, mai ales în condiții de spălare solicitante

Izolaţie Thinsulate™ Tip B
 + Performanță de ultimă generație, pentru pantofi și bocanci pentru vreme 
rece

 + Abilitate unică de a reține căldura, chiar și atunci când este comprimată
 + Călduroasă, subțire și cu greutate redusă - cele mai importante 
caracteristici pentru încălțăminte de înaltă calitate, pentru protecția 
picioarelor

 + Durabilitate sporită

Izolaţie Thinsulate™ Tip TIB
 + Pentru pat și saci de dormit
 + Călduroasă și ușoară
 + Poate fi spălată în mod excelent

Confort, căldură și calitate - izolația Thinsulate™

Demonstrație privind performanța materialului izolator
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Argumente de convingere
 + Greutate redusă
 + Permite circulația aerului și reține căldura chiar 
și în condiții de umezeală

 + Rezistent la uzură și ușor de întreținut
 + Premiat cu marcaj Oeko-Tex
 + Calitate ridicată

Beneficii
 + Marcă renumită
 + Distribuție la nivel global
 + Suport în domeniul vânzărilor și marketing-ului
 + Dezvoltare bazată pe ultimele cercetări în 
domeniu, realizată în laboratoarele 3M™

Aplicaţii 
 + Îmbrăcăminte pentru sport și ski
 + Îmbrăcăminte din piele
 + Îmbrăcăminte de protecție și uniforme
 + Modă
 + Încălțăminte și mănuși
 + Saci de dormit
 + Paturi
 + Echipament de protecție pentru cap

Îmbrăcăminte pentru activități desfășurate la locul de muncă

Utilizare generală și activități recreative

Aplicaţie Tip C Tip P Tip FR Tip B Tip TIB

40 70 100 150 200 250 60 80 100 120 150 120 150 200 100 200 400 600 100 120 200
         

  
            

   

Aplicaţie Tip C Tip P Tip R Tip B Tip TIB

40 70 100 150 200 250 60 80 100 120 150  70 100 150 200 100 200 400 600 100 120 200

                        



 

Dispozitiv de monitorizare
a temperaturii în

medii de lucru

 + 1. Identifică

 + 2. Monitorizează

 + 3. Controlează

 + 4. Protejează

Seria 3M™ QUESTempº  include o gamă largă de dispozitive de monitorizare a temperaturii, 

facilitând selectarea instrumentelor care satisfac nevoile utilizatorilor și mediilor. Pentru diverse 

domenii, începând cu producția, până la activități periculoase, instructaj de performanță și aplicații 

militare, există un dispozitiv QUESTempº de monitorizare, adecvat aplicației specifice domeniului 

dumneavoastră de activitate.

Analiza corectă a temperaturii
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3M™ Seria QUESTemp° – Dispozitiv de monitorizare a 
temperaturii la locul de muncă
Produsele din Seria QUESTempº sunt dispozitive de monitorizare a 

temperaturii, concepute să evalueze în mod rapid și corect mediile cu 

risc potențial de apariție a căldurii. Aceste instrumente robuste oferă o 

monitorizare de înaltă performanță prin tehnologia de detectare WBGT 

(Wet Bulb Globe Temperature) și calcularea valorii indexului WBGT. O 

sondă opțională de aer permite calcularea indicilor de confort termal 

PMV/PPD. Aceste instrumente inovative sunt concepute pentru cerințele 

stricte la locul de muncă, cu caracteristici ușor de utilizat, certificare 

intrinsecă cu privire la siguranță și capacități avansate de raportare.

Caracteristici şi beneficii:
 + Modele certificate pentru siguranță
 + Durată lungă de viață a acumulatorului și 
construcție robustă

 + Capacitate de înregistrare a datelor, pentru 
raportare și măsurători îmbunătățite

 + Afișaj multilingv (engleză, franceză, spaniolă, 
germană, italiană)

 + Ceas cu afișare a timpului real, ce facilitează 
raportarea corectă, cu înregistrarea timpului 
corespunzător

 + Afișare a timpului de staționare, conform 
multiplelor standarde

 + Senzorul opțional de distanță permite 
monitorizarea simultană a până la trei zone

 + Accesoriu-sondă de aer, opțional, pentru 
calcularea indicilor de confort termal PMV/PPD

 + Descărcați datele către noul software DMS 
de gestionare a măsurătorilor, sau Sistemul 
QuestSuite™ Professional II existent, pentru 
analiza și gestionarea datelor

 + QUESTemp° 36 prezentat cu 
sondă opțională de aer

Șase modele din care puteți alege

Modele QUESTemp° Natural Wet Bulb 
+ QT-32
+ QT-34
+ QT-36

Modele QUESTemp° Waterless Wet Bulb 
+ QT-44
+ QT-46
+ QT-48N

 + QUESTemp° 44 cu tehnologie 
Waterless Wet Bulb



Absorbanţi 3M™



Absorbanți 3M™
Absorbanții 3M™ pot fi utilizați într-o varietate de aplicaţii, 

începând cu activități simple de întreținere, până la curățarea de 

urgență a deversărilor. Absorbanții ajută la asigurarea faptului că 

locul dumneavoastră de muncă este păstrat curat și în siguranță, 

precum și la asigurarea reducerii riscului de deteriorare a 

mediului. Absorbanții 3M™ pot fi utilizați pentru aplicații generale 

de întreținere, pentru petrol și substanțe chimice și pentru 

curățarea acestora.

Absorbanţi 3M™
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Absorbanți 3M™

Covoare

Pentru utilizarea în zonele cu trafic, din 

jurul utilajelor care prezintă scurgeri. Sunt 

extrem de durabile și rezistente la rupere, 

rezistă traficului pedestru intens și absorb 

lichide, fără a se deteriora.

Minirulouri - Perne

Ideale pentru a fi plasate la baza utilajelor 

care prezintă scurgeri, pentru a absorbi 

lubrifianții și lichidele de tăiere.

Multiformat

Acest produs reprezintă patru configurații 

de absorbanți.

Lavete și role

Pentru zona de lucru și în jurul acesteia, 

pentru a capta scurgerile și picăturile. 

Lavetele prezintă o capacitate ridicată de 

absorbție și sunt simplu de utilizat.

Kit de intervenţie pentru deversări 

periculoase

Conține o varietate atent selecționată 

de absorbanți pentru substanțe chimice. 

Aceste kit-uri ajută în situații de urgență, 

prin acțiunea de reținere rapidă și 

eficientă, precum și prin curățarea 

substanțelor periculoase deversate.

Kit de intervenţie pentru cisterne

Modalitatea modernă și eficientă de 

control și curățare a deversărilor rezultate 

din transportul combustibililor sub formă 

lichidă.

Diferite forme de absorbanți

Absorbanții de la 3M™ sunt disponibili într-o varietate de configurații, pentru a putea 

alege formatul corespunzător nevoilor dumneavoastră.
Simbol
În cadrul acestei secțiuni a catalogului veți putea 
observa simbolurile prezentate mai jos. Aceste 
simboluri indică absorbanții care pot sau nu pot fi 
utilizați pentru diferite fluide.

Pentru utilizare cu produse pe 
bază de petrol

Pentru utilizare cu produse pe 
bază de apă

Pentru utilizare cu produse pe 
bază de substanțe chimice

A nu se utiliza cu

Absorbanți 3M™ pentru întreținere – ideali pentru absorbția 

uleiurilor sau altor fluide industriale, în mod curat, eficient și în 

siguranță.

Absorbanți 3M™ pentru produse petroliere– pentru 

absorbția uleiurilor și respingerea apei. Fiind hidrofobi (resping 

apa), sunt ideali pentru absorbția produselor petroliere din zone 

în care apa poate fi, de asemenea, prezentă.

Absorbanți 3M™ pentru substanțe chimice – o soluție 

ideală pentru controlul deversărilor periculoase. Aceștia prezintă 

capacități foarte ridicate de absorbție și sunt adecvați pentru a 

absorbi o varietate largă de lichide - chiar substanțe alcaline și 

acizi agresivi.

Diferite Tipuri de Absorbanți

Ghid pentru aplicarea absorbanților 
                    Multiformat

Transport Rupere

Închis

Poziționare în jurul 
colțurilor

Desfăcut Deschis
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Absorbanți 3M™ de întreținere
Pentru scurgeri și picurări de fluide neagresive. Absorbanții 3M™, 

pentru activități de întreținere, sunt ideali pentru absorbția lubrifianților 

sau altor fluide industriale, în mod eficient și curat. Prezintă o greutate 

redusă și se pot desfășura în mod rapid. Prezintă o durabilitate 

îndelungată și o capacitate de absorbție foarte ridicată (până la de 25 

de ori greutatea proprie), absorbind majoritatea fluidelor foarte rapid. 

Absorbanții 3M™, pentru activități de întreținere, nu sunt adecvați 

pentru absorbția lichidelor agresive.

Absorbanții pentru activități de întreținere, de la 3M™, sunt realizați din 

fibre sintetice, inerte, în principal din polipropilenă și poliester. Aceștia 

sunt disponibili într-o gamă largă de configurații și prezintă o greutate 

redusă. Prezintă o capacitate ridicată de absorbție, ce minimizează 

cantitatea de deșeuri.

Caracteristici și beneficii:
 + Promovează un mediu de lucru mai 
curat și mai sigur

 + Foarte ușor de utilizat și de recuperat
 + Reduce riscul contaminării produselor 
finite

 + Reduce riscul deteriorării utilajelor
 + În mod semnificativ, mai puține deșeuri 
de eliminat

Aplicaţii:
 + Scurgeri, picurări, deversări și 
împroșcări de fluide neagresive de 
întreținere, provenind de la utilajele 
industriale

 + Curăţarea uneltelor și echipamentelor
 + Suprafața de lucru
 + Zone de parcare a echipamentelor - 
autostivuitoare cu furcă, compresoare 
și echipamente de ridicare

 + Zone în care există aerosoli pe bază 
de ulei

 + Sub componentele metalice prelucrate 
și lubrifiate, în timp ce acestea 
se scurg, anterior momentului de 
ambalare și expediere

3M™ M-F2001  
Multiformat 

3M™ M-M1002  
Absorbant de întreținere 
Minirulouri

3M™ M-N1001 
Perne

3M™ M-A2002 
Lavetă

3M™ M-B2001 
Rolă

3M™ M-G1001/M-G1301 
Covoare

3M™ M-R2001 
Tip capac

Alți absorbanți 3M™ de întreținere

Privire de ansamblu asupra produsului

Produs Cod Dimensiune (cm) Bucăți/
cutie

Capacitatea de 
absorbție/cutie (litri)

Greutatea cutiei 
(kg)

Multiformat M-F2001 12 x 1520 3 119 8,2

Lavete M-A2002 40 x 52 100 142 6,4

Role
M-B2001 40 x 4600 1 117 5,9

M-B2002 96 x 4600 1 288 13,6

Tip capac M-R2001 56ø 25 72 3,6

Miniperne M-N1001 18 x 38 16 32 3,3

Minirulouri

M-M1001 7.6ø x 120 12 45 5,5

M-M1002 7.6ø x 240 6 45 5,5

M-M1003 7.6ø x 370 4 45 5,5

Covor (neacoperit) M-G1001 91 x 9100 1 120 25,0

Covor (acoperit) M-G1301 91 x 3000 1 40 10,5



162

Absorbanți 3M™

Absorbanți 3M™ pentru produse petroliere
Absorbanti hidrofobi (resping apa), ideali pentru absorbția produselor 

petroliere din zone în care apa ar putea fi, de asemenea, prezentă.

Absorbanții pentru produse petroliere sunt disponibili într-o varietate 

largă de configurații - fiecare este conceput pentru a spori capacitatea 

de gestionare a deversărilor și pentru a maximiza nivelul de control 

al poluării. Absorbanții pentru produse petroliere sunt realizați din 

polipropilenă, în cazul absorbanților ”T” și din polipropilenă și poliester, 

în cazul absorbanților ”HP”. Aceștia sunt disponibili într-o gamă largă 

de configurații și prezintă o greutate redusă, fara praf. Prezintă o 

capacitate ridicată de absorbție, ce minimizează cantitatea de deșeuri 

pentru eliminare. Produsele HP antistatice prezintă o pânză din 

polipropilenă, pentru disiparea sarcinii electrostatice, și sunt ambalate 

într-o peliculă cu aceleași proprietăți.

Caracteristici și beneficii
 + Produse hidrofobe
 + Costuri reduse, performanţă ridicată
 + Pot fi utilizate atât în exterior, cât și în 
interiorul fabricilor

 + Dispenser comod, pentru facilitarea 
utilizării la fața locului

Aplicaţii
 + Controlul, curățarea și recuperarea 
produselor petroliere și lichidelor pe 
bază de petrol, din canale de scurgere 
a apei reziduale, iazuri, lacuri, râuri, 
fluvii etc.

 + În cazul deversărilor din interiorul 
uzinelor, sub echipamentele care 
prezintă scurgeri

 + În canale de scurgere și colectoare de 
apă, pentru a împiedica răspândirea 
produselor petroliere 3M™ T100/T150  

Rolă

3M™ T151/T156  
Lavete 

3M™ T4/T8/T12  
Minirulou 

3M™ T30  
Pernă 

3M™ T126  
Lavetă 

3M™ T270/T280  
Rulou 

3M™ T-F2001  
Absorbant Multiformat pentru uleiuri

Absorbanții Multiformat pentru produse petroliere 
combină comoditatea și versatilitatea a patru 
absorbanți, într-unul singur. Ofera o capacitate 
ridicată de absorbție și desfășurare rapidă si pot 
fi utilizați ca și rulouri, perne, lavete sau role. 
Prezintă perforații la fiecare 40 cm, care permit 
selectarea lungimii de care aveți nevoie.

Caracteristici

Produs Cod Dimensiune (cm) Bucati/cutie Capacitatea de 
absorbție/cutie (litri)

Greutatea cutiei 
(kg)

Lavete

T151 53 x 39 200 150 8,5

T156 53 x 39 100 135 7,5

HP156 48 x 43 100 142 4,5

HP-255 47cm x 47cm 50 124 5,0

HP556 antistatic 48 x 43 100 142 4,5

HP557 antistatic 96 x 86 50 238 9,0

Role

T100 96 x 4000 1 276 15,0

T150 48 x 4000 1 138 7,5

HP100 96 x 4400 1 276 9,0

Perne
T30 18 x 38 16 32 3,3

T240 38 x 55 10 100 10,5

Rulouri

T270 20ø x 300 4 260 22,0

T280 2 x 10ø x 300 4 152 11,0

T270GA 20ø x 500 2 220 17,0

Minirulouri

T4 7.5ø x 120 12 45 5,5

T8 7.5ø x 240 6 45 5,5

T12 7.5ø x 370 4 45 5,5

Lavete T126 48 x 3000 1 95 7,5

Particule T210 – – 75 7,5

Multiformat T-F2001 12 x 1520 3 119 8,2

Alți absorbanți 3M™ pentru uleiuri
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Kit  3M™ de intervenție pentru urgențe
Kit-urile de intervenție pentru urgențe reprezintă o modalitate modernă 

și eficientă de control și curățare a deversărilor rezultate din transportul 

combustibililor. Reglementarile privind siguranța rutieră (Transportul 

produselor periculoase în Autocisterne și cisterne) din 1992 solicită ca 

în timpul transportului și descărcării benzinei, trebuie să fie disponibile 

materiale absorbante, ca masură de siguranţă în cazul scurgerilor.

KIt-urile pentru cisterne, de la 3M, vă ajută să respectaţi legislaţia, 

asigurând o soluţie rapidă și eficace pentru eventualele scurgeri de 

substanţe periculoase.

Caracteristici și beneficii
 + Se depozitează cu ușurinţă în spaţii înguste, 
precum în spatele scaunului șoferului

 + Utilizare imediată
 + Două dimensiuni disponibile (3M™ TSK15, 
cu capacitate de absorbție de 15 litri și 
3M™ TSK30, cu capacitate de absorbție 
de 30 litri)

 + Minirulouri pentru containere
 + Ușor de îndepărtat - pungi pentru înlăturare 
și șireturi incluse

 + Absorb solvenți, lubrifianti și hidrocarburi

Caracteristici

Kit  3M™ TSK 30 Kit 3M™ TSK 15

Conține: Conține:

50 Lavete – 48 cm x 43 cm 25 Lavete – 48 cm x 43 cm

2 Minirulouri – 7,5 cm x 1,2 cm 2 Perne – 18 cm x 38 cm

1 Pungă pentru înlăturare și șnur 1 Pungă pentru înlăturare și șnur

1 Ghid pentru înlăturare și marcaj 1 Ghid pentru înlăturare și marcaj

Capacitatea de absorbție a kit-ului: 30 litri Capacitatea de absorbție a kit-ului: 15 litri

3M™ TSK 30 Kit de intervenţie pentru cisterne

Aplicații și Instrucțiuni pentru utilizare

3M™ TSK 15  
Kit de intervenţie pentru cisterne

Alte kit-uri 3M™ de intervenție pentru 
cisterne

În cazul scurgerilor in 
cantitati mici, situația poate 
fi controlată prin intermediul 
lavetelor absorbante pentru 
produse petroliere.

Pentru scurgeri in cantitati mai 
mari, captați produsul scurs 
prin înconjurarea acestuia cu 
minirulouri absorbante pentru 
produse petroliere. Pentru 
prevenirea infiltrațiilor, asigurați-vă 
că acestea sunt suprapuse.

Adăugați lavete pentru a 
absorbi cantitatea de lichid.

Minirulourile absorbante pot 
fi utilizate, de asemenea, și 
pentru a preveni răspândirea 
produselor deversate în 
canalele de scurgere.

De asemenea, utilizați lavete 
pentru ștergerea oricăror 
suprafețe contaminate.

Absorbanții utilizați trebuie 
plasați , temporar, în pungile 
pentru înlăturare furnizate, 
acestea urmând a fi sigilate cu 
șnurul de plastic.
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Absorbanți 3M™

Absorbanți 3M™ pentru substanțe chimice
Absorbanții 3M™ pentru substanțe chimice reprezintă o soluție ideală 

pentru controlul deversărilor periculoase. Disponibili într-o gamă largă 

de configurații - inclusiv kit-uri pentru deversări - aceștia au capacitate 

mare de absorbție și sunt adecvați pentru o varietate foarte largă de 

lichide - chiar substanțe alcaline și acide agresive. Absorbanții 3M™ 

pentru substanțe chimice sunt avantajoși, se pot desfășura rapid și sunt 

foarte utili  în cazuri de urgență.

Caracteristici și beneficii:
 + Promovează siguranța la locul de muncă
 + Intervenție imediată în caz de deversare de 
substanțe chimice

 + Captare și curățare rapidă și eficientă
 + Adecvat pentru utilizare în cazul majorității 
substanțelor chimice

 + Ușor de îndepărtat
 + Disponibili în mai multe configurații, incluzând 
minirulouri, perne, lavete și role

 + Produsele prezintă o capacitate ridicată de 
absorbție 

 + Pot fi utilizate în cazul multor substanțe chimice 
agresive

Alți absorbanți 3M™ pentru substanțe 
chimice

3M™ P-F2001  
Multiformat 

3M™ P130 
Rolă 

3M™ P190 
Rolă 

3M™ P200 
Minirulou 

3M™ P300 
Pernă 

3M™ P110 Lavetă absorbantă pentru substanțe 
chimice 

Caracteristici

Produs Număr Dimensiune (cm) Nr./cutie Capacitatea de 
absorbție/cutie (litri)

Greutatea cutiei 
(kg)

Lavete P110 28 x 33 200 50 6,5

Role
P130 33 x 3000 2 50 6,0

P190 48 x 3000 2 72 8,6

Perne P300 18 x 38 16 32 3,3

Minirulouri P200 7.5ø x 120 12 45 5,5

Particule P500 (5.4Kg) – 54 5,4

Multiformat P-F2001 12 x 1520 3 119 8,2
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Kit 3M™ de intervenţie pentru 
deversări periculoase

 +  Curățarea deversărilor, scurgerilor 
și picurărilor de substanțe chimice 
periculoase

 + Ideali pentru intervențiile de captare și 
curățare rapidă

 + Ideali pentru transportul materialelor 
periculoase

 + Acoperirea marginilor recipientului, în 
anticiparea unei deversări

 + Curățarea  zonelor contaminate.

Kit 3M™ DRSK-DP de unică folosință, 
pentru deversări
O modalitate inovativă de curăţare a 
scurgerilor, în mod rapid și ușor. 
Tot ceea ce aveți nevoie, într-un singur kit!

 + Design-ul unic permite activități de 
curățare mai sigure - risc mai mic de 
accidentare

 + Periile special concepute înlătură 
cioburile, iar kit-ul cu făraș etanșabil 
reduce riscul de expunere la cioburi de 
stică

 + Absoarbe până la 1.5 litri

Alte kit-uri cu absorbanți 3M™ pentru 
substanțe chimice

Kit  3M™ de intervenție pentru deversări de 
substanțe periculoase
Kit-urile 3M™ pentru deversări periculoase includ o varietate de absorbanţi 

3M™ pentru substanțe chimice. Disponibile în cinci configurații, kit-urile 

rețin  si curăță rapid și eficient substanțele chimice .

3M™ SK 5 Kit de 
intervenţie pentru 
substanţe chimice 
vărsate

3M™ SK 26 Kit de 
intervenţie pentru 
substanţe chimice 
vărsate

3M™ SK 210 Kit de intervenţie pentru  
substanţe chimice vărsate 

3M™ SK 360 Kit de intervenţie pentru 
substanţe chimice vărsate 

Caracteristici

Kit-urile conțin: SK360 SK210 SK75 SK26 SK5

P110 Lavete 300 100 100 10 10
P300 Perne 24 12 12 5 1
P200 Minirulouri 24 12 8 5
P190 Role 1 1
PF-2001 Multiformat 3 2
Pungă pentru înlăturare și șnur 20 10 5 2 1
Marcaj de avertizare 1 1
Bandă de avertizare 1 1

3M™ DRSK-DP 
Kit de unică folosință, pentru deversări
Fiecare kit conține 4 kit-uri de unică folosință cu 

dispenser, pentru deversări, 2 lavete Multiformat, 
mănuși din nitril, făraș și perie, o pungă de 

unică folosință și șnur.

3M™ SK75  
Kit de intervenţie pentru deversare de substanţe 
chimice



și confort
la locul de muncă 

Siguranță

Factori de risc care provoacă accidente ce presupun costuri ridicate 

Alunecările sunt principala cauză a accidentelor care au loc în multe zone industriale. Scările, rampele, holurile, maşinile, cabinele de 
duş şi vestiarele sunt zone cu risc ridicat. 
În fiecare an mii de muncitori sunt afectaţi de boli musculare datorită poziţiei în care lucrează. Lucrul în picioare provoacă afecțiuni 
musculare, disconfort lucru care poate afecta productivitatea şi mări costurile. 

Prevenirea alunecărilor şi durerilor musculare

Instalarea unui covor ergonomic cu o performanţă ridicată previne alunecările şi disconfortul. Covorul măreşte nivelul de siguranţă şi 
confort şi reduce costurile.

Covoare ergonomice şi benzi antialunecare 3M Safety-Walk™ pentru industrie 

Experiența 3M în industrie a condus la dezvoltarea unei game variate de produse care previn alunecarea şi măresc confortul:
 ■ Benzi antialunecare Safety-Walk™ pentru prevenirea accidentelor cauzate datorită alunecărilor
 ■ Covoare ergonomice Safety-Walk™ care reduc oboseala fizică cauzată de lucrul în picioare pentru o perioadă mai mare de timp

Atât benzile antialunecare cât şi covoarele ergonomice Safety-Walk™ au fost create de 3M pentru mărirea siguranţei angajaţilor, 
creşterea productivităţii şi reducerea costurilor.
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Benzi autoadezive antialunecare 3M Safety-Walk™ cu granulație mare

Descriere: Particule abrazive de dimensiuni mari lipite cu un polimer durabil, pe o folie din plastic stabilă dimensional pentru
a rezista la noroi sau alte substanţe.
Aplicaţii: Agricultură, silvicultură, construcţia străzilor, inginerie civilă, camioane, tractoare, construcţia de vehicule, macarale, 
echipamente pentru clădiri.
Culori: negru (710)

Benzi autoadezive antialunecare 3M Safety-Walk™ de uz general

Descriere: Particule abrazive lipite cu un polimer, durabil pe o folie stabilă dimensional pentru a preveni alunecarea. Destinate 
traficului pedestru.
Aplicaţii: Banda este folosită pentru toate tipurile de suprafeţe unde este un trafic pedestru Intens sau pentru vehicule uşoare: 
scări, spații de producţie şi depozitare, rampe, placa de bază a maşinilor.
Culori: negru (610), transparent (620), galben (630), maro (660), verde (640)

Benzi autoadezive antialunecare 3M Safety-Walk™ flexibile

Descriere: Particulele abrazive sunt fixate pe o foiţă de aluminiu de către un polimer durabil, astfel încât să ia forma suprafeţelor 
neregulate.
Aplicaţii: Ideal pentru suprafeţe neregulate sau în relief. Are rezistenţă ridicată la petrol şi solvenţi.
Culori: negru (510), galben (530)

Benzi autoadezive antialunecare 3M Safety-Walk™ cu granulație fină

Covor 3M™ Nomad™ Control contaminare, gama economică

Descriere: Suprafeţe fine texturate cu înveliş granulat din plastic.
Aplicaţii : Ideal pentru zonele unde se merge fără pantofi şi zonele ude: cabine de duş, băi , vestiare, în jurul saunelor.
Culori: alb (280), transparent (220)

Descriere: Covorul îndepărtează excelent murdaria şi praful de pe talpa pantofilor şi rotile cărucioarelor în timpul trecerii, 
datorită foliilor din polietilenă cu suprafață lipicioasă. Are spate din vinil, cu o bună aderență pe pardoseală. Este un covor fără 
margine, potrivit pentru trafic cu cărucioare şi pedestru, în încăperi cu cerințe ridicate de curațenie.Este disponibil cu 40 sau 60 
folii. 
Aplicații: spitale, unități medicale, farmaceutice în uzine biologice sau nucleare, la intrările în fabrică spre spațiul de birouri şi 
alte zone cu cerințe ridicate de curățenie.  

Covor ergonomic 3M Safety-Walk™ 5270-5270E / 3270E*
Safety-Walk™ 5100 este un covor durabil, flexibil cu o construcție deschisă care oferă siguranţă şi confort. Structura deschisă în “Z” 
permite lichidelor şi particulelor mici să treacă prin covor, oferind o suprafață sigură şi curată. Compoziţia din vinil oferă o rezistenţă 
foarte bună la detergenţi, grăsime şi substanţe chimice folosite în industrie sau domeniul alimentar. Culori: negru şi roşu. Aplicaţii: 
Covoarele pot fi aplicate în domeniul alimentar şi in industrie având excelente proprietăţi antialunecare şi antioboseală.

Safety-Walk™ 5270-5270E / 3270E sunt covoare formate din bucle încolăcite din vinil care reduc oboseală picioarelor şi a spatelui. 
Textura aderentă nu permite trecerea lichidelor şi molozului în covor, pentru o curăţare mai uşoară. Covorul 3270E este un covor 
ergonomic cu o structură asemănătoare cu cea a covorului 5270E, diferind din punct de vedere al grosimii, rezistentei la substanţe 
chimice şi confort. Culoare: negru Aplicaţii: Covoarele sunt potrivite pentru spații uscate precum: linii de asamblare, zone de 
producție, zone expuse la grăsimi şi/sau uleiuri.
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3M nu îşi asumă niciun fel de răspundere, directă sau rezultantă (inclusiv, dar fără a se limita la pierderea profiturilor înregistrate, pierderi de activitate şi/sau de imagine), provenită din încrederea 
absolută acordată informaţiilor furnizate în cadrul acestui document de 3M. Utilizatorul este responsabil pentru stabilirea gradului de adecvare al produselor, cu privire la scopul lor de utilizare.  
Niciuna din afirmaţiile de mai sus nu poate fi interpretată în sensul excluderii sau restrângerii răspunderii 3M, în cazul deceselor sau accidentărilor survenite ca urmare a neglijenţei acesteia.
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