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Můžete se spolehnout na znalosti

společnosti 3M, na to, že tyto

výrobky budou plnit svou funkci 

a můžete si být také jisti, že je náš

sortiment výrobků doprovázen

prvotřídními materiály podpory 

a odbornými radami, takže budete

vždy vědět, kam se obrátit.

Společnost 3M byla založena 

v roce 1902, se záměrem vyvíjet

výrobky usnadňující a zlepšující

život zákazníků a tento její cíl se

nikdy nezměnil.

Věříme, že naše výrobky jsou

důkazem našich schopností. Nový

vývoj umožňuje společnosti 3M

zavést standardy pohodlí pro

osobní ochranné prostředky.

Společnost 3M je uznávána,

protože výrobky na ochranu

Myslete stejně jako 3M

myslete na víc než jen bezpečnost
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dýchacích orgánů a pohodlí jejich

uživatelů posunula do nové

dimenze a bylo jí uděleno ocenění

za inovaci průmyslových

ochranných prostředků ve Velké

Británii, za její turbojednotku

značky 3M™ Jupiter™.

Výzkumem byly zjištěny tři

důležité faktory. Především zda

jste schopni zařízení používat, zda

dodavatel dokáže rychle reagovat

na vaše potřeby a zda se na

zařízení i dodavatele můžete

spolehnout. Použitelnost.

Spolehlivost. Odezva. 

To jsou tři kritéria, podle kterých

žijeme a pracujeme při naší

činnosti. Znamená to, že si

můžete být jisti, že zdraví 

a pohoda vás i vašich pracovníků 

je pro nás stejně důležité, jako pro

vás. Naším cílem je vám pomoci

zajistit vašim zaměstnancům při

práci maximální bezpečí 

a vyhnout se veškerým

problémům, které by mohly

ovlivnit jejich život mimo

zaměstnání. 

Pomáháme chránit vaše zdraví

prostřednictvím spolehlivých,

pohodlných a bezpečných řešení

a odborné podpory.



3M™ Filtrační polomasky proti částicím



Výrobky společnosti 3M si můžete koupit

s důvěrou v to, že vám budou plnit svou

funkci a můžete si být také jisti, že je náš

sortiment výrobků doprovázen

prvotřídními materiály podpory 

a odbornými radami, takže budete vždy

vědět, kam se obrátit. 

Přes 30 let společnost 3M vytvářela

průmyslové standardy pro výrobky na

ochranu dýchacích orgánů. Rozsáhlý

výzkum a vývoj v této oblasti přinesl

vysoce pohodlné výrobky vynikající kvality.

Pohodlná ochrana je synonymem zvýšené

produktivity na pracovišti.

Integrování názorů zákazníků do vývoje

výrobků umožnilo vznik inovací jako

například výdechový ventilek 3M Cool

Flow, pro snížení shromažďování tepla ve

filtrační polomasce a vysoce účinné

filtrační médium 3M pro zajištění

optimální ochrany před nebezpečnými

částicemi a snadného dýchání. Navíc, 

s kvalitou svých výrobků společnost 3M

poskytuje odbornou podporu ke správné

volbě filtrační polomasky, což vše vede 

k maximální spokojenosti zákazníků po

celém světě.

Výhody filtračních polomasek

proti částicím 3M™

Naše filtrační polomasky proti částicím se

vyznačují některými nejmodernějšími

prvky, které je na trhu odlišují od běžných

filtračních polomasek.
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Myslete stejně jako 3M, myslete na víc než jen bezpečnost
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Filtrační polomasky proti

částicím jsou barevně odlišeny,

pro snadné rozlišení úrovní

ochrany.
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Je tenčí, než materiál ve většině běžných

filtračních polomasek. Vysoce účinné

filtrační médium 3M v sobě kombinuje

výhody mechanických a elektrostatických

filtrů, což přináší menší odpor pro dýchání

a jen minimální kumulaci tepla a vlhkosti.
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Jednosměrný ventilek pro snadné

vydechování a redukci tepla.
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Tento design skýtá vyšší pohodlí, lépe

přilne a usnadňuje komunikaci, společně 

s výhodami skládací filtrační polomasky.

(Řada 9300)
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Měkká a bezpečná. Dosedací linie na

filtračních polomaskách se přizpůsobí

tváři, dokonale těsní a umožní 

dlouhotrvající pohodlí a ochranu.
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Částice jsou zachycovány pružnou vnější

vrstvou a pak vnitřním filtrem. Tím se

prodlužuje životnost filtrační polomasky 

a udržuje snadné dýchání.
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Vrstvy uhlí ve filtračních polomaskách na

svařování 3M a speciálních filtračních

polomaskách 3M jsou navrženy tak, aby

nedocházelo k dráždění nízkými úrovněmi

specifických plynů a výparů.
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3M Nastavení pomocí univerzální přezky

přináší pohodlí a bezpečné utěsnění 

na obličeji. Jednoduše zatáhněte za pásky, 

aby jste dosáhli optimálního utěsnění.
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bez ventilku

8710 Filtrační polomaska

mušlového tvaru
třída ochrany FFP1

ochranný faktor 4x NPK-P

ochrana proti jemnému prachu, kapalným

aerosolům na bázi vody a oleje

8810 Filtrační polomaska

mušlového tvaru
třída ochrany FFP2

ochranný faktor 12x NPK-P

ochrana proti jemnému prachu, kapalným

aerosolům na bázi vody a oleje

8812 Filtrační polomaska

mušlového tvaru
třída ochrany FFP1

ochranný faktor 4x NPK-P

ochrana proti jemnému prachu, kapalným

aerosolům na bázi vody a oleje

8822 Filtrační polomaska

mušlového tvaru
třída ochrany FFP2

ochranný faktor 12x NPK-P

ochrana proti jemnému prachu, kapalným

aerosolům na bázi vody a oleje

Běžný, s prokázanou kvalitou

těsnosti

Tyto filtrační polomasky, tvořící součást

základního vybavení pro různá pracovní

prostředí, vyhovují všem významným

standardům. Patentovaná technologie

výdechového ventilku Cool Flow zajišťuje

větší pohodlí uživatele, umožněním úniku

vydechovaného tepla a vlhkosti.

Přehled výhod:

• Spolehlivá a účinná ochrana, v tradičním

mušlovém tvaru, proti jemným

částicím.

• Vysoce účinné filtrační médium 3M

poskytuje pohodlí navíc, vytvářením

nízkého odporu dýchání.

• Vnitřní konstrukce odolná proti

promáčknutí, s dlouhou životností

• Vynikající těsnost k mnoha obličejům 

různých velikostí, umožněné vypouklým

tvarem, nosní svorkou a dvojitým

páskem.

• Navrženo pro pohodlné a lehké nošení

v pohotovostní poloze.

• Výdechový ventilek 3M Cool Flow

snižuje akumulaci tepla a tím umožňuje

pohodlnou ochranu, obzvláště za horka

a vlhka (8812, 8822).

• Pohodlí uživatele zvyšuje měkká nosní

pěna.

• Barevně rozlišené pásky: FFP1: žlutá,

FFP2: modrá, FFP3: červená.

• Označení CE. 

• EN 149:2001.

s výdechovým ventilkem Cool-Flow

8710 8812

3M™ Filtrační polomasky proti částicím, nevyžadující údržbu

Řada Classic
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3M™ Filtrační polomasky proti částicím, nevyžadující údržbu

Řada Comfort

Filtrační polomasky Comfort plus

Tato řada filtračních polomasek

představuje novou úroveň pohodlí

uživatele. Trojdílný design a vysoce měkká

tkanina na vnitřním povrchu filtračních

polomasek řady 9300 poskytují optimální

pohodlí a umožňují snadnou komunikaci,

čímž se pro uživatele stávají přijatelnější,

dokonce i při delší pracovní době.

Přehled výhod:

• Tato generace filtračních polomasek

poskytuje pohodlí a styl, bez snížení

účinnosti.

• Trojdílný design pro zlepšení pohodlí,

utěsnění a komunikaci. 

• Vysoce účinné filtrační médium 3M

poskytuje pohodlí navíc, vytvářením

nízkého odporu při dýchání. 

• Výdechový ventilek 3M Cool Flow

snižuje akumulaci tepla a tím umožňuje

pohodlnou ochranu, obzvláště v horkých

a vlhkých podmínkách (9312, 9322,

9332). 

• Skládací design s individuálním balením

brání kontaminaci před použitím 

a usnadňuje snadné skladování. 

• Měkká tkanina na vnitřním povrchu 

a nosní pěna pro větší pohodlí.

• Stejnoměrně napnuté pásky uvolňují

tlak a umožňují pohodlné a bezpečné

přilnutí. 

• Barevně rozlišené pásky.

• Označení CE. 

• EN 149:2001.

bez ventilku s výdechovým ventilkem Cool-Flow

9312 Skládací filtrační polomaska

s výdechovým ventilkem
třída ochrany FFP1

ochranný faktor 4x NPK-P

ochrana proti jemnému prachu, kapalným

aerosolům na bázi vody a oleje

9322 Skládací filtrační polomaska

s výdechovým ventilkem
třída ochrany FFP2

ochranný faktor 12x NPK-P

ochrana proti jemnému prachu, kapalným

aerosolům na bázi vody a oleje

9332 Skládací filtrační polomaska

s výdechovým ventilkem
třída ochrany FFP3

ochranný faktor 50x NPK-P

ochrana proti jemnému prachu, kapalným

aerosolům na bázi vody a oleje,

kovovým výparům

9310 Skládací filtrační polomaska

bez výdechového ventilku
třída ochrany FFP1

ochranný faktor 4x NPK-P

ochrana proti jemnému prachu, kapalným

aerosolům na bázi vody a oleje

9320 Skládací filtrační polomaska

bez výdechového ventilku
třída ochrany FFP2

ochranný faktor 12x NPK-P

ochrana proti jemnému prachu, kapalným

aerosolům na bázi vody a oleje

93229320

Poznámka:
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Vítěz ocenění iF Design!
V několika uplynulých letech se ocenění iF Design Award stalo jednou 

z nejprestižnějších cen za vynikající design. Další informace jsou k dispozici

on-line: http://www.ifdesign.de/profile_e
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Stanovení nových standardů

Touto prémiovou řadou filtračních

polomasek společnost 3M zavádí nové

standardy, zdaleka přesahující obvyklé

požadavky. Tyto filtrační polomasky

umožňují maximální bezpečnost, splněním

speciálních požadavků testu zanesení pro

filtrační polomasky (FFP), které mohou být

použity déle než jen jednu směnu.

Přehled výhod:

• Zvětšená plocha filtru, design snižuje

dýchací odpor.

• Navrženo pro pohodlné a lehké nošení

v pohotovostní poloze. 

• Spolehlivá a účinná ochrana proti

jemným částicím. 

• Výdechový ventilek 3M Cool Flow

snižuje akumulaci tepla a tím umožňuje

pohodlnou ochranu, obzvláště za horka

a vlhka. 

• Vysoce účinné filtrační médium 3M

poskytuje pohodlí navíc díky menšímu

odporu při dýchání. 

• Měkký těsnící kroužek a nastavitelné

pásky zajišťují pohodlné a řádně těsnící

přilnutí. 

• 8835: k dispozici jsou dvě velikosti (S/M

a M/L). 

• Označení CE. 

• EN 149:2001.

s výdechovým ventilkem Cool-Flow s výdechovým ventilkem Cool-Flow

53885288

3M™ Filtrační polomasky proti částicím, nevyžadující údržbu

Řada Premium

8825 Filtrační polomaska 

s výdechovým ventilkem 

a měkkým utěsněním
třída ochrany FFP2 D

ochranný faktor 12x NPK-P

ochrana proti jemnému prachu, kapalným

aerosolům na bázi vody 

a oleje, kovovým výparům

8835 Filtrační polomaska 

s výdechovým ventilkem 

a měkkým utěsněním
třída ochrany FFP3 D

ochranný faktor 50x NPK-P

ochrana proti jemnému prachu, kapalným

aerosolům na bázi vody 

a oleje, kovovým výparům
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Splňuje konkrétní požadavky

Speciální filtrační polomasky společnosti

3M byly vyvinuty pro konkrétní pracovní

prostředí. Tyto filtrační polomasky se

vyznačují integrovanou vrstvou aktivního

uhlí, zvyšující bezpečnost a snižující

obtěžování nepříjemnými pachy. Mohou

být použity v široké řadě aplikací, od

svařovacích prací a třídění odpadu až 

k recyklaci biologického odpadu.

Výhody speciálních filtračních

polomasek:

• Jsou navrženy k ochraně před

drážděním způsobovaným některými

plyny a výpary, které se často vyskytují

u některých rizikových prací.

 
• Spolehlivá a účinná ochrana proti

jemným částicím. 

• Vnitřní konstrukce odolná proti

promáčknutí, s dlouhou životností 

• Navrženo pro pohodlné a lehké nošení

v pohotovostní poloze. 

• Vysoce účinné filtrační médium 3M

poskytuje pohodlí navíc díky menšímu

odporu při dýchání. 

• Vydechovací ventilek 3M Cool Flow

snižuje akumulaci tepla a tím umožňuje

pohodlnou ochranu, obzvláště za horka

a vlhka (9914, 9926). 

• Barevně rozlišené pásky: FFP1: žlutá,

FFP2: modrá, FFP3: červená 

• Označení CE. 

• EN 149:2001.

9906 Filtrační polomaska proti

prachu, aerosolům,

fluorovodíku
třída ochrany FFP1

ochranný faktor pod NPK-P pro plyny a výpary

4xNPK-P pro částice

ochrana proti jemnému prachu, kapalným

aerosolům na bázi vody 

a oleje, fluorovodíku

9913 Filtrační polomaska proti

prachu/aerosolům/

nepříjemným pachům
třída ochrany FFP1

ochranný faktor pod NPK-P pro plyny a výpary

4xNPK-P pro částice

ochrana proti jemnému prachu, kapalným

aerosolům na bázi vody a oleje,

nepříjemným pachům

9915 Filtrační polomaska proti

prachu/aerosolům/

nepříjemným kyselým

plynům
třída ochrany FFP1

ochranný faktor pod NPK-P pro plyny a výpary

4xNPK-P pro částice

ochrana proti jemnému prachu, kapalným

aerosolům na bázi vody a oleje,

kyselým plynům

9914 Filtrační polomaska 

s výdechovým ventilkem proti

prachu/aerosolům/

nepříjemným pachům
třída ochrany FFP1

ochranný faktor pod NPK-P pro plyny a výpary

4xNPK-P pro částice

ochrana proti jemnému prachu, kapalným

aerosolům na bázi vody 

a oleje, nepříjemným pachům

9925 Filtrační polomaska proti

svářečským plynům
třída ochrany FFP2

ochranný faktor 10xNPK-P pro ozón

12xNPK-P pro částice

pod NPK-P pro plyny a výpary

ochrana proti ozónu, jemnému prachu,

kapalným aerosolům na bázi

vody a oleje, kovovým výparům

9926 Filtrační polomaska 

s výdechovým ventilkem proti

prachu/aerosolům/

nepříjemným kyselým plynům
třída ochrany FFP2

ochranný faktor pod NPK-P pro plyny a výpary

12xNPK-P pro částice

ochrana proti jemnému prachu, kapalným

aerosolům na bázi vody a oleje,

kyselým plynům

9928 Filtrační polomaska proti

svářečským plynům
třída ochrany FFP2

ochranný faktor 10xNPK-P pro ozón

12xNPK-P pro částice

pod NPK-P pro plyny a výpary

ochrana proti jemnému prachu, kapalným

aerosolům na bázi vody a oleje,

kovovým výparům, kyselým

plynům

3M™ Filtrační polomasky proti částicím, nevyžadující údržbu

Řada Special

bez ventilku s výdechovým ventilkem Cool-Flow

62995199
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3M™ Filtrační polomasky proti částicím, nevyžadující údržbu

Průvodce výběrem správné filtrační polomasky

Zvolte správnou ochranu!

Aplikační limity pro filtrační polomasku s vyměnitelným filtrem

* Výstraha:

Tyto instrukce jsou pouze vodítkem. Neměly by být použity jako jediný prostředek k volbě filtrační polomasky. Podrobnosti týkající se

výkonu a omezení jsou uvedeny na balení filtrační polomasky a pokynech pro uživatele. Před použitím každé z těchto filtračních

polomasek si uživatel musí přečíst pokyny pro každý výrobek a porozumět jim. Musí být dodržena příslušná státní legislativa.

* Nejvyšší přípustná koncentrace pracovního prostředí

Filtrační polomaska proti částicím FFP1

P1
4 4

nechrání před částicemi karcinogenních nebo radioaktivních

materiálů, ani před vzduchem přenášenými biologickými

látkami rizikové skupiny 2 a. 3 a enzymy

Filtrační polomaska proti částicím FFP2

P2
12  16

nechrání před částicemi radioaktivních materiálů, ani před

vzduchem přenášenými biologickými látkami rizikové skupiny

3 a enzymy

Filtrační polomaska proti částicím FFP3

P3
50 200
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celoobličejová maskapolomaska
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Rez, Kovové částice, Plnivo P1

Beton, Kámen P1 při vysoké koncentraci křemíku  

Cement, Dřevo, Ocel P2

Laky/Fermeže/Antikorozní nátěry P2 při přítomnosti chromanů  

Ocel, Nerezová ocel P3

Nátěr proti usazování P3 může být nutná speciální filtrační polomaska

� �
��	����%��&�����#	��
�&��
' P2
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Měkká ocel, Zinek (Autogen, MIG/MIK) P2 3M 9928 nebo 9925 na ochranu proti ozónu

Nerezová Ocel (Elektrody) P3 3M 9928 nebo 9925 na ochranu proti ozónu

Pájení P2

� ������#)��
��
Velmi malá množství P2

P3

� �������	����
������� �������� 	�� P2

����'�����&��* P3 Může být zapotřebí polomaska chránící před plyny a výpary

(
��	 ��
Nástřik barev P2 Může být zapotřebí polomaska chránící před plyny a výpary

Pesticidy (rozpustné ve vodě) P2

�������	 �+���)�
,��&�-����'������
�*. P3

/���0��
Pyl, Zvířecí srst P1

Obilný prach P2

���
�	
��1

Plíseň/ Houby P2

Bakterie P2 s Tuberkulózou  

Výfukové plyny/kouře z dieslového motoru P2



3M™ Masky proti plynům a výparům
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3M™ Masky proti plynům a výparům

Při práci jste vystaveni četným

nebezpečím způsobeným nebezpečnými

látkami a sloučeninami. Proto je naprosto

nutné zjistit konkrétní rizika v každém

pracovním prostředí. Stále chráněni proti

potenciálním zdravotním rizikům jste

pouze pokud nosíte správný ochranný

prostředek. Společnost 3M vyvíjí masky 

a vhodné filtry poskytující účinnou ochranu

před plyny, výpary a částicemi. Všechny

masky jsou dostupné v různých

velikostech a designech, dokonale se

přizpůsobujících tvaru každé hlavy.

My se neustále snažíme přizpůsobit

konkrétní řady našich masek

různým požadavků a zlepšit pohodlí

uživatele. Použitím eudermických materiálů

nedochází k podráždění pokožky,

při nošení těchto masek při dlouho trvající

práci.

Široký výběr filtrů poskytuje optimální

ochranu uživatele před téměř všemi

nebezpečnými látkami. Unikátní

bajonetový systém připevnění filtru 3M

umožňuje pouze uchytit různé typy filtrů

na místo a tak zajišťuje velmi snadné

použití. Polomasky a celoobličejové masky

společnosti 3M vynikají z hlediska kvality

a spolehlivosti. Volba správného typu

masky a filtru závisí na konkrétním

pracovním prostředí a individuálních

požadavcích. Protože všechny masky

musí projít přísnými zkouškami kontroly

jakosti, poskytují konzistentní vysokou

úroveň bezpečnosti. Společně s vámi

analyzujeme na pracovišti, které výrobky

jsou vhodné k dosažení optimálních

výsledků. Masky 3M skýtají bezpečnost 

a zvýšenou produktivitu.

Filtrování nebezpečných látek



13

Bez údržby, jedinečné 

pohodlí a technologie

Vylepšené bezúdržbové polomasky řady

4000 Comfort Plus se vyznačují unikátní

koncepcí, skýtající účinnou a pohodlnou

ochranu proti plynům, výparům a částicím.

Přehled výhod:

• Bezúdržbová polomaska s praktickým

designem. Není zapotřebí časově

náročná údržba a vedení záznamů. 

• 2 velké uhlíkové filtry pro dosažení

dlouhé životnosti a nízkého odporu

dýchání v kombinaci s částicovým filtrem. 

• Nízkoprofilový design pro lepší periferní

vidění. 

• Nízkoodporový parabolický výdechový

ventilek pro snížení akumulace tepla. 

• Povrchově upravený měkký 

a nealergický materiál obličejové části 

k pohodlnějšímu přilnutí na tvář. 

• Lehký a dobře vyvážený design 

k zajištění pohodlí při dlouhé pracovní

době. 

• Nastavitelné náhlavní pásky k zajištění

stabilního bezpečného přilnutí k hlavě. 

• Snadné a jednoduché nasazení

polomasky. 

• K dispozici je také ochranná plena 3M™

400 (Overspray Guard) - chrání filtry

před zanesením barvou při stříkání 

a prodlužuje životnost hlavního

částicového filtru. 

• Skladovací sáček umožňující opakované

hermetické uzavření, pro udržení

výrobku v čistotě mezi jednotlivým

použitím. 

• Označení CE. 

• EN 405:2002.

Bezúdržbové Bezúdržbové

Polomaska 4251
třída ochrany FFA1P2D

ochranný faktor 10x NPK-P (pro organické výpary)

12x NPK-P (pro částice*)

Polomaska 4255
třída ochrany FFA2P3D

ochranný faktor 10x NPK-P (pro organické výpary)

50x NPK-P (pro částice*)

Polomaska 4277
třída ochrany FFABE1P3D

ochranný faktor 10x NPK-P (pro organické výpary,

anorganické a kyselé plyny) 

50x NPK-P (pro částice*)

Polomaska 4279
třída ochrany FFABEK1P3D

ochranný faktor 10x NPK-P (pro organické výpary,

anorganické a kyselé plyny, čpavek)

50x NPK-P (pro částice*)

Ochranná plena 400 

(Overspray Guard)
K dispozici je ochranná plena 3M™ 400 

k ochraně filtrů před zanesením barvou 

při stříkání s polomaskami řady 4000.

Polomaska 5051
třída ochrany FFA1P2D

ochranný faktor* 10x NPK-P 

(pro organické výpary),

12x NPK-P (pro částice*)

Proti organickým výparům a částicím*

Jaký mi to přináší prospěch?

• Mimořádně lehká, pouze 168 gramů 

• Snadné nasazení a sejmutí z obličeje

• Bezúdržbová

• Kompatibilní s řadou ochranných

prostředků 3M na ochranu zraku

• Výrobek není nutno sestavovat 

• Jednoduchý a moderní design 

• Dva filtry umožňují dobré vyvážení 

• Utěsnění polomasky je usnadněno

úpravou náhlavních pásek 

• Není nutné vést záznamy o údržbě 

• Za dostupnou cenu
Poznámka:
���������	
������
��
��
�	������
�
����
�
��������������������

��	��������	����������

3M™ Masky proti plynům a výparům

Řada 4000
3M™ Masky proti plynům a výparům

Řada 5000

*částice = 

aerosoly na bázi vody a netěkavých kapalin
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Navržena pro minimální údržbu, 

s maximální jednoduchostí 

a pohodlím

Polomasky a celoobličejové masky řady

6000 jsou navrženy tak, aby vyžadovaly

minimální údržbu a maximální snadnost

použití a pohodlí uživatele. U všech masek

této řady je použit bajonetový

připevňovací systém filtru 3M™,

umožňující rychlou a snadnou výměnu

filtrů.

Přehled výhod:

• Design se dvěma filtry snižuje odpor při

dýchání, poskytuje vyváženější utěsnění

než maska s jedním těžkým filtrem 

v přední části a zlepšuje také zorné pole. 

• Nákladově efektivní náhradní filtry pro

udržení provozních nákladů na minimu. 

• Bajonetový upínací systém filtru 3M

pro bezpečné a zajištěné připevnění filtru. 

• Měkká a lehká elastomerická obličejová

část. 

• Náhlavní pásky jsou snadno

přizpůsobitelné.

• Maska s minimální potřebou údržby,

snižuje složitost a náklady údržby na

minimu. 

• Využívá všechny existující filtry řady

2000, 5000 a většinu filtrů řady 6000. 

• Označení CE.

Bezúdržbové

6000 Celoobličejová maska pro

vícenásobné použití
možnost použití ochranné fólie 6885

polykarbonátový zorník

Třída masky I

Velikosti:

– 6700S (S)

– 6800S (M)

– 6900S (L)

6000 Polomaska pro vícenásobné použití
Velikosti:

– 6100 (S)

– 6200 (M)

– 6300 (L)

Masky proti plynům & výparům s částicovými filtry

6200

6800

Bezúdržbové

6000 Polomaska pro vícenásobné

použití se systémem S-200

přivádějící vzduch
další informace jsou uvedeny v našem katalogu

výrobků 3M s pohonem a přívodem vzduchu.

6200+S200

6300
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3M™ Masky proti plynům a výparům

Řada 6000
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Jsou robustní a navíc 

mimořádně pohodlné

Polomasky s dlouhou životností řady 7500

byly zkonstruovány pro velmi nepříznivá

pracovní prostředí. Tyto inovativní

polomasky jsou zhotoveny z eudermického

silikonu a jsou u nich použity jedinečné

"spouštěcí" náhlavní pásky. Tyto náhlavní

pásky uživateli umožňují sejmout masku při

krátkých přestávkách, aniž by ji musel zcela

odkládat. Navíc tyto polomasky účinně

zabraňují akumulaci tepla a vlhkosti 

v obličejové části a jsou dokonce ještě

pohodlnější a bezpečnější.

Přehled výhod:

• Design se dvěma filtry po stranách

snižuje odpor při dýchání, poskytuje

vyváženější přilnutí než masky pouze 

s jedním těžkým filtrem v přední části 

a zlepšuje také zorné pole. 

• Bajonetový úchytný systém filtru 3M

pro bezpečné, zajištěné upevnění. 

• Nákladově efektivní náhradní filtry pro

udržení provozních nákladů na minimu. 

• Výdechový ventilek pro snadnější dýchání

a snížení akumulace tepla a vlhkosti.

• Měkký silikonový materiál skýtá větší

pružnost a lehčí kontakt s obličejem 

a hlavou. 

• Využívá všechny existující filtry řady

2000, 5000 a většinu filtrů řady 6000. 

• Systém náhlavních pásků a třmenu se

spouštěcí schopností poskytuje větší

stabilitu a menší tlak na nos. 

• Snadno se nosí s jinými ochrannými

pomůckami na ochranu hlavy.

Všechny polomasky pro vícenásobné použití řady 6000 a 7500 vyhovují standardu EN140. Celoobličejové masky pro vícenásobné použití 

řady 6000 a 7500 jsou všechny testovány a schváleny podle EN136. Všechny masky společnosti 3M nesou označení CE. Poznámka: 

Úroveň ochrany poskytovaná maskami závisí na použitém filtru.

7500 Polomaska pro vícenásobné

použití
Silikonová maska, velikosti:

– 7501 (S)

– 7502 (M)

– 7503 (L)

7502 7503
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3M™ Masky proti plynům a výparům

Řada 7500

Masky proti plynům & výparům s částicovými filtry
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Jednoduchá a spolehlivá ochrana

při dýchání

Výrobky 3M na ochranu dýchacích orgánů

proti plynům, výparům a částicím

usnadňují použití masek. Všechny masky

jsou vybaveny uživatelsky příjemným 3M

bajonetovým systémem připevnění filtru,

umožňujícím jednoduché zacvaknutí filtru

na místo a snadnou výměnu.

Úspora nákladů na menším 

počtu dílů

• nižší náklady na skladování 

• snížené náklady na manipulaci

Nejmodernější technologie filtrů

• kompaktnější design 

• snížený odpor dýchání 

• nižší váha

Vysoká úroveň bezpečí

• vždy správně umístěné filtry 

• nejsou problémy se špatným

uchycením filtrů

• vysoce kvalitní 3M bajonetový 

systém připevnění filtru

Nepřekonatelná snadnost použití

• rychlé a snadné nasazování filtrů

• kompatibilní a flexibilní 

• méně doplňků

3M™ Masky proti plynům a výparům

Bajonetový systém připevnění filtru 3M™

Všechny masky 3M™ řady 6000 a 7500

mohou být použity s mnoha různými filtry.

6096

6098*

6099*

Polomaska řady 6000

Celoobličejová maska 

řady 6000

Polomaska řady 7500

�����
Lehký, měkký, hypoalergenický

materiál, poskytuje maximální pohodlí.
6051

6054

6055

6057

6059

6075
5911

5925

5935

5911

5925

5935

501

501

603

* Pouze pro použití s celoobličejovými maskami

������	


������������
������	

������	

�������	

���������������������
Nastavitelný upínací systém

a pásky pro optimální přilnutí.

�����
Široké zorné pole

2125

2128

2135

2138
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Správný filtr pro každé použití

Široký rozsah filtrů 3M je vhodný pro všechny typy aplikací 3M masek,

poskytujících maximální bezpečnost a mnohostrannost využití. Vzhledem

k unikátnímu designu a koncepci tohoto programu mohou být všechny

filtry snadno osazeny do všech masek řady 6000 a 7500, pomocí 3M™

bajonetového systému připevnění filtru. Vlastnosti všech komponentů:

Mimořádně lehké, s nízkým odporem dýchání a bez omezení zorného

pole.

Filtry 3M™ řady 6000

Filtry 3M™ řady 5000 proti částicím

Filtry proti částicím 3M™ řady 2000

3M™ 105 Navlhčený čistící

ubrousek je určený pro čištění,

desinfekci a ošetření dosedací

linie a obličejové části masky, aniž

by došlo k jejímu poškození.

Přepravní pouzdro 3M™ 106

polomasky je navrženo pro

přepravu každé polomasky 3M

uživatelem. Je možné ji nosit

přes rameno, nebo kolem pasu.

3M™ 105 Navlhčený

čistící ubrousek

3M™ 106 přepravní pouzdro

3M™ Masky proti plynům a výparům

Filtry a příslušenství pro masky proti plynům & výparům

* pouze pro celoobličejové masky

Filtry řady 6000 odpovídají evropským standardům 

EN141, EN143, EN371 a EN372. 

6035 P3 pevným a kapalným částicím –

ve stabilním plastikovém obalu pro obtížné aplikace

6051 A1 organické plyny a výpary

6054 K1 čpavek a deriváty

6055 A2 organické plyny a výpary

6057 ABE1 organické, anorganické a kyselé plyny a výpary

6059 ABEK1 organické, anorganické 

a kyselé plyny, čpavek a deriváty

6075 A1+

formaldehyd
organické plyny a výpary a formaldehyd

Filtr proti plynům/ výparům a částicím:

6096 HgP3 rtuťové výpary a částice

6098* AXP3 organické výpary 

(bod varu pod 65 °C) a částice

6099* ABEK2P3 organické výpary, anorganické a kyselé plyny, 

čpavek a deriváty, částice

����� �����	
������ ������
�����

2125 P2 pevné a kapalné částice

2128 P2 +

aktivní uhlí

s ochranou navíc proti organickým 

a kyselým plynům a výparům pod NPK-P a ozónu 

- 10xNPK-P

2135 P3 pevné a kapalné částice

2138 P3 +

aktivní uhlí

s ochranou navíc proti organickým a kyselým 

plynům a výparům pod NPK-P a ozónu - 10xNPK-P

����� �����	
������ ������
�����

����� �����	
������ ������
�����

pro kombinaci s filtry proti plynům:

5911 P1 pevné a kapalné částice

5925 P2 pevné a kapalné částice

5935 P3 pevné a kapalné částice

501 držák filtru
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Zvolte si ten správný výrobek na ochranu dýchacích orgánů!

3M™ Masky proti plynům a výparům

Průvodce sortimentem

������������	
����������������������������������
Polomasky by měly být použity do max. 10ti násobku NPK-P. 

Celoobličejové masky by měly být použity do max. 200 násobku NPK-P.

Filtr Třídy 1 do 1 000 ml/m3 (0,1 obj. %); Filtr Třídy 2 do 5 000 ml/m3 (0,5 obj. %), podle toho, který limit je dosažen první. 

AX-Filtr pro nízký bod varu (organické sloučeniny s nízkým bodem varu pod 65 °C). AX-Filtr by měl být osazován pouze na celoobličejové masky 3M™.

A1- a A2-Filtr pro organické výpary s bodem varu nad 65 °C.

jednorázová maska existující výhoda navíc

Pohodlí

Hmotnost

Snadné použití

Nastavitelné, pohodlné náhlavní pásky

Výměnný systém filtrů

Široká řada filtrů

Bajonetový systém připevnění filtru 3M

Okamžitě použitelná

Údržba bez údržby bez údržby malý rozsah údržby malý rozsah údržby

Sortiment náhradních dílů

Může být kombinována se vzduchovým systémem S-200

Kompatibilní s řadou filtrů a doplňků 3M

Prvotřídní a trvanlivá verze

Několik velikostí

K dispozici jako polomaska a celoobličejová maska

Výběr materiálu

���������� ������� ������� ������� ��� ���

Zvolte si správnou úroveň ochrany!

����!�����������	
XAnatemrolhcid / oldětšuopzor ékcinagro jednotky s pohonem a přívodem vzduchu, v příslušných případech

KEBAverab čavoňartsdo ývokvapč jednotky s pohonem a přívodem vzduchu, v příslušných případech

��"��!��
3PEBAkalvop ývonateruylop

yktál énnylp ,ékcixot ejuňlovu adortkele ežiltsej3PEBAleco ávozeren

�������!��
2Aaldětšuopzor izáb an kal

1A)aldideř ohévoktybz ěntečv( ydov izáb an kal

��"��!��
2P2Aeciřyksyrp ékcitetnys ,aldětšuopzor izáb an kal

2P2Akal ícíjuhasbo tánaykozi jednotky s pohonem a přívodem vzduchu, v příslušných případech

hcedapířp hcýnšulsířp v ,aksam ávoječilboolec2P2A)ývahcrp/ýkcinagro( dicitsep

������ ledipel hcýnakířts ítižuop iřp 2P2A1Aoldětšuopzor ícíjuhasbo aldipel

����	�#����

EBAýtičiřis kínčilsyk

eječilbo unarhco uončetadod orp aksam ávoječilboolecEBAánlos anilesyk

KEBAjůnh ýnlapak

eječilbo unarhco uončetadod orp aksam ávoječilboolecKkevapč

2Aoldideř évokísud /évonízneb

3PKEBAavarpeřp/ížobz ohénčepzeben ínávodalks
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3M™ Profesionální ochrana zraku
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Výrobky společnosti 3M si můžete koupit

s důvěrou v to, že budou plnit svou funkci

a můžete si být také jisti, že je náš

sortiment výrobků doprovázen

prvotřídními materiály podpory 

a odbornými radami, takže budete vždy

vědět, kam se obrátit.

Naše existující řada řešení osobních

ochranných prostředků zahrnuje klasické

ochranné brýle a uzavřené ochranné brýle.

V ochraně zraku nejsme nováčky, naše

zorníky, celoobličejové masky a mnoho

našich systémů s pohonem a přívodem

vzduchu (P&SA) ochranu zraku zajišťuje.

Když uvádíme na trh výrobky k ochraně

zraku je našim cílem usnadnit volbu

zákazníkovi, nabídkou vybraného rozsahu

vysoce kvalitních a stylových výrobků,

poskytujících ochranu zraku proti většině

průmyslových rizik a splňujících příslušné

evropské normy. Tak jako vždy, na

společnost 3M se můžete spolehnout.

Jako pomoc k provedení správné volby je

důležité uvážit následující:

• Jaký druh nebezpečí se vyskytuje ve

vašem pracovním prostředí?

• Potřebujete…

…kombinaci osobních ochranných

prostředků (ochranu zraku, dýchacích

orgánů, hlavy)?

…ochranné brýle klasické nebo

uzavřené?

…ochranu proti potřísnění

chemikáliemi?

…výrobky, které mohou být snadno

upraveny tak, aby přilehly k různým

typům tváří? 

…zatmavená skla? 

…ochranu proti jemným a velkým

prachovým částicím, plynům 

a výparům, stejně tak jako proti

potřísnění roztaveným kovem?

Pokud máte jakékoliv další dotazy, 

více informací naleznete na webových

stránkách společnosti 3M:

www.3M.com/cz/oop nebo kontaktujte

linku zdarma: 800 12 22 12.

3M – Chrání vaše zdraví prostřednictvím

spolehlivých, pohodlných a bezpečných

řešení a odborné podpory.

3M™ Profesionální ochrana zraku
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3M™ Profesionální ochrana zraku
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Nastavitelná délka postranic poskytuje 

bezpečné a pohodlné přilnutí, vyhovující každému.

Odolnost proti poškrábání: Pomůcky k ochraně zraku se vyznačují povrchem 

odolným proti poškrábání, čímž je zajištěna zlepšená trvanlivost.

Standardní vlastnosti a výhody

Volitelné prvky a výhody

Otočné čepy umožňují uživateli nastavení úhlu zorníku, 

k dosažení maximálního pohodlí a přilnutí.

Měkké konce postranic zmenšují tlak a činí je 

mimořádně pohodlné při dlouhodobém nošení.

Barvy zorníků

����������	�
��
Bezbarvý zorník poskytuje dobrou

mechanickou ochranu i ochranu

proti UV záření, filtrováním

škodlivých UV paprsků. Zorník

vyhovuje standardu EN170.

�	��	����	�
��
Kouřový zorník vyhovuje

standardu EN172 a slouží jako filtr

proti slunci. Filtruje škodlivé UV

paprsky, stejně tak jako viditelné

světlo a poskytuje ochranu před

UV zářením a oslněním.

Umožňuje dobré rozeznání

signálních světel. Poskytuje také

dobrou mechanickou ochranu.

�������	�
��
Žlutý zorník poskytuje kontrastní

zvýraznění a poskytuje ochranu

před UV zářením podle standardu

EN170. Poskytuje také dobrou

mechanickou ochranu.

Ochrana proti zamlžování: Speciální povlak snižující 

zamlžení a zajišťující jasnější viditelnost a bezpečnost.

Ochrana proti UV: Pomůcky k ochraně zraku poskytují spolehlivou 

ochranu proti konkrétním úrovním nebezpečných UV paprsků.

3M™ Profesionální ochrana zraku

Ochrana a pohodlí

– Odolnost proti nárazu částic s nízkou energií a vysokou rychlostí při extrémních teplotách 

– Optická třída 1 pro vysokou optickou jasnost a delší dobu používání

– Lehký, atraktivní, moderní design

Glosář:

Označení CE: Splňuje požadavky Směrnice 

EC č. 89/686 

EN166: Ochrana zraku 

EN170: Ultrafialové filtry pro ochranu zraku

EN172: Filtry proti oslnění pro průmyslové 

použití pro ochranu zraku EN172
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Ochrana a pohodlí

Kompaktní ochrana zraku od 3M řady

2720 je mimořádně lehká a pohodlná.

Nabízí uživateli spolehlivou ochranu proti

rychle letícím částicím a je plně

kompatibilní s filtračními polomaskami 3M

proti částicím. Základní model 2700 je

obzvláště vhodný pro použití jako

návštěvnické ochranné brýle.

Vlastnosti a výhody řady 2700:

• Polykarbonátový zorník pro 

ochranu proti nárazu. 

• Integrovaná ochrana obočí 

a prodloužený zorník po stranách pro

větší bezpečnost. 

• Pohodlné. 

• Je možné je nosit přes většinu 

dioptrických brýlí.

Vlastnosti a výhody řady

2720/21/22: 

• Polykarbonátový zorník pro 

ochranu proti nárazu. 

• Mimořádně lehké a pohodlné. 

• Štíhlý nosní můstek a ploché spánky

pro zlepšení kompatibility. 

• Sportovní a moderní design. 

• Výběr bezbarvých/ kouřových/žlutých

zorníků vhodných pro širokou řadu

různých prostředí.

Ochranné brýle 2700
Barva zorníku Bezbarvá

Materiál zorníku Polykarbonát

Ochranné brýle 2720
Barva zorníku Bezbarvá

Materiál zorníku Polykarbonát

Ochranné brýle 2721
Barva zorníku Kouřová

Materiál zorníku Polykarbonát

Ochranné brýle 2722
Barva zorníku Žlutá

Materiál zorníku Polykarbonát

Všechny ochranné brýle vyhovují evropskému standardu EN166:2001 a nesou označení CE.

22720072

Poznámka:
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3M™ Profesionální ochrana zraku

Řada Classic

N
á
v
š
tě

v
n

ic
k
é

 o
ch

ra
n

n
é

 b
rý

le
 j
e

m
o

žn
é

 n
o

s
it
 p

ře
s
 d

io
p

tr
ic

k
é

 b
rý

le



23Všechny ochranné brýle vyhovují evropskému standardu EN166:2001 a mají označení CE.

Nejlepší ochrana, 

pohodlí a flexibilita

Pro ochranné brýle řady Comfort je

charakteristický moderní design a vysoká

úroveň pohodlí uživatele. Jejich široký

rozsah možností nastavení zajišťuje

optimální přilnutí a profesionální celkovou

ochranu.

Vlastnosti a výhody:

• Polykarbonátový zorník pro 

ochranu proti nárazu. 

• Nastavitelná délka postranic 

(vyhovující jednotlivci). 

• Nastavitelný úhel zorníku. 

• Měkký, pohodlný, větraný nosní

můstek, pouze 2730. 

• Měkké konce postranic snižují tlak,

takže brýle jsou velmi pohodlné při

dlouhodobém nošení.

• Výběr bezbarvých/kouřových/žlutých

zorníků vhodných pro širokou řadu

různých prostředí.

Ochranné brýle 2730
Barva zorníku Bezbarvá

Materiál zorníku Polykarbonát

Ochranné brýle 2740
Barva zorníku Bezbarvá

Materiál zorníku Polykarbonát

Ochranné brýle 2741
Barva zorníku Kouřová

Materiál zorníku Polykarbonát

Ochranné brýle 2742
Barva zorníku Žlutá

Materiál zorníku Polykarbonát

2730 2741

3M™ Profesionální ochrana zraku

Řada Comfort
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Bezpečí a pohodlí 

při sportovním vzhledu

Sportovní design kombinovaný se skvělou

funkčností zajišťuje vynikající přijetí 

u uživatelů. Zaoblený tvar poskytuje nejlepší

celkovou ochranu, prohlubuje subjektivně

vnímanou ochrannou funkci a důvěru

uživatele. Nastavitelná délka postranic

dovoluje dobré přizpůsobení individuálním

požadavkům. 

Vlastnosti a výhody:

• Polykarbonátový zaoblený zorník pro

vynikající ochranu proti nárazu. 

• Nastavitelná délka postranic. 

• Měkký, pohodlný nosní můstek. 

• Výběr bezbarvého nebo kouřového

zorníku vhodného pro různá prostředí.

Všechny ochranné brýle vyhovují evropskému standardu EN166:2001 a mají označení CE.

Doplňky 

Ochranné brýle 2750
Barva zorníku Bezbarvá

Materiál zorníku Polykarbonát

Ochranné brýle 2751
Barva zorníku Kouřová

Materiál zorníku Polykarbonát

103 Pouzdro na brýle 

106 Pouzdro na uzavřené

ochranné brýle

W910 Čisticí hadřík

3010572

W910

3M™ Profesionální ochrana zraku

Řada Premium



25Všechny uzavřené ochranné brýle vyhovují evropskému standardu EN166:2001 a mají označení CE.

Celková ochrana, 

pohodlí a kompatibilita

Tyto uzavřené ochranné brýle

zajišťují vynikající zorné pole a poskytují

spolehlivou ochranu při těch

nejnáročnějších podmínkách použití.

Ergonomický design a měkké materiály

poskytují vysokou úroveň pohodlí, bezpečí a 

jsou důvodem toho nejlepšího přijetí 

ze strany uživatelů. Obzvláště vhodné jsou 

v kombinaci s řadou polomasek 3M 7500 

k ochraně dýchacích orgánů před plyny 

a výpary.

Vlastnosti a výhody:

• Zaoblený tvar zajišťuje vynikající

zorné pole. 

• Uzavřené ochranné brýle pomáhají chránit 

proti kapalinám, prachu, plynům a výparům, 

ale nejsou plynotěsné. 

• Široký, plně nastavitelný náhlavní pásek

pro optimální přilnutí a spolehlivou

ochranu. 

• Polykarbonátový zorník zajišťující odolnost

proti nárazu částic se střední energií 

a proti roztavenému kovu. 

• Acetátový zorník pro vynikající

chemickou odolnost. 

• Tvar a design poskytují

pohodlné a bezpečné přilnutí. 

• Je možné je nosit přes většinu 

dioptrických brýlí.

Uzavřené ochranné brýle 2790
Barva zorníku Bezbarvá

Materiál zorníku Polykarbonát

Uzavřené ochranné brýle 2790A
Barva zorníku Bezbarvá

Materiál zorníku Acetát

2790

Poznámka:
����������	
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3M™ Profesionální ochrana zraku

Řada Premium
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2700 2720/2721/2722 2730 2740/2741/2742 2750/2751 2790 2790A
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Úprava proti poškrábání (AS) x x x x x

Úprava proti zamlžování (AF) x x x x x x

Ochrana před UV zářením (UV) x x x x x x x

Označení CE x x x x x x x

EN 166:2001 x x x x x x x

Odolnost proti nárazu FT* FT* FT* FT* FT* BT* FT*

Odolnost proti kapkám kapalin,

plynu a prachu
X X

Odolnost proti roztavenému kovu X

Materiály rámu, postranice, náhlavního pásku Polykarbonát (PC) PC Nylon-PVC Nylon-PVC Nylon-PVC PVC PVC

Materiály zorníku PC PC PC PC PC PC Acetát

Odstíny/ barvy zorníků Bezbarvý Bezbarvý/Kouřový/Žlutý Bezbarvý Bezbarvý/Kouřový/Žlutý Bezbarvý/Kouřový Bezbarvý Bezbarvý

Optická třída 1 1 1 1 1 1 1

����������������	

Nastavitelná délka postranic 4 polohy 4 polohy 5 poloh

Nastavení úhlu zorníku X X

Měkké konce postranic X X

Měkký, pohodlný, větraný 

nosní můstek
X X

Je možné je nosit přes 

širokou řadu brýlí na předpis
X (X) (X)

Široké a nastavitelné 

náhlavní pásky
X X

Hmotnost 46g 24g 30g 28g 32g 112g 98g

Barvy rámů Bezbarvá Modré postranice Modré postranice/ Červené otočné čepy Černé postranice Světlemodrý rám a šedá náhlavní páska 

��	����

Nebezpečí Mechanické a optické Chemické, mechanické a optické

Tyto výrobky mohou být použity

v celé řadě aplikací. Mezi

typické příklady patří následující:

Návštěvy

Použití s dioptric-

kými brýlemi

Zemědělství 

Montáž 

Autodílny a karosárny 

Stavebnictví 

Kutilství

Laboratoře 

Lehké strojírenství 

Soustružení

Zpracování dřeva

Laboratoř a farmaceutika

Kovoobrábění

Stavebnictví 

Demolice

Manipulace 

s chemikáliemi

Stříkání barev

Doporučené kombinace** 3M™ Série 9300 3M™ Série 9300 Polomasky 3M™ Série 4000 a 3M™ Série 7500

* FT = vysokorychlostní nízkoenergetický náraz při extrémních teplotách

BT = vysokorychlostní středněenergetický náraz při extrémních teplotách

** Zkoušky ukazují, že výše uvedené kombinace jsou vhodné pro mnoho uživatelů. 

Na kompatibilitu s jinými osobními ochrannými pomůckami má ale vliv několik proměnných 

a uživatel musí provést řádnou volbu v závislosti na individuálních požadavcích.

�������
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3M™ Profesionální ochrana zraku

Průvodce sortimentem



Ochranné krycí brýle série 2800

Pohodlné a univerzální

Ochranné krycí brýle 3M 2800 s naklápěcím zorníkem a tenkými, nastavitelnými postranicemi jsou určené k nošení přes většinu dioptrických brýlí 

s minimálním rušením. Mají pevný polykarbonátový zorník s ochrannou vrstvou proti poškrábání, nabízejí výborné krytí a zorné pole v kombinaci s 

vysoce účinnou ochranou proti nárazům. Na svou kategorii jsou velmi lehké (pouze 38 g) a dodávají se ve třech variantách zorníku: čiré, žluté pro 

zvýšení kontrastu při slabém osvětlení a IR5 pro svařování plynem nebo asistenci při svařování.

 Pevný polykarbonátový zorník s ochrannou vrstvou proti poškrábání

 Nastavitelná délka postranic (čtyři polohy) pro pohodlí uživatele a optimální přizpůsobení

 Sklápěcí zorník pro snadné nastavování a maximální pohodlí

 Univerzální provedení umožňuje použití s mnoha různými dioptrickými brýlemi

 Měkké postranice s nízkým profi lem pro pohodlní a minimální ovlivňování dioptrických brýlí

 K dispozici ve třech variantách zorníku:

 • Čirý (3M 2800)

 • Žlutý (3M 2802)

 • Odstín IR 5 (3M 2805)

Číslo výrobku Typ zorníku Charakteristiky Číslo stupnice
Odolnost 

proti nárazům

Optická 

třída
Normy

3M 2800 Čirý 2C-1.2 FT 1 EN166, EN170

3M 2802 Žlutý 2-1.2 FT 1 EN166, EN170

3M 2805 IR5 4-5 FT 1 EN166, EN169, EN171

Ochranné brýle 3M™ 2810 

Velmi lehké

Velmi lehké (21 g) ochranné brýle 3M 2810 kombinují tradičnější styl ochranných brýlí s atraktivním vzhledem. Ploché, pružné postranice se 

saténovou povrchovou úpravou zlepšují stylovost a pohodlí uživatele, stejně jako slučitelnost s mušlovými chrániči sluchu. Brýle 3M 2810 nabízejí 

také zaoblené provedení s boční ochranou pro větší bezpečnost.

 Pevný polykarbonátový zorník s ochrannou vrstvou proti poškrábání, optická třída 1 pro        

 maximální čirost

 Velmi lehké (21 g) pro maximální pohodlí

 Stylové postranice se zeleným přechodem

 Ploché, pružné postranice pro větší pohodlí

 Zaoblené provedení s boční ochranou pro větší bezpečnost

 Dostupné varianty zorníku:

 • Čirý (3M 2810)

Číslo výrobku Typ zorníku Charakteristiky
Číslo 

stupnice

Odolnost proti 

nárazům
Optická třída Normy

3M 2810
Čirý

2C-1.2 FT 1 EN166, EN170

27



Ochranné brýle 3M™ 2820  

Stylové bezpečí

Velmi lehké (22 g) brýle 3M 2820 jsou považovány za nový standard v oblasti průmyslové ochrany zraku. Mají elegantní, moderní provedení, 

nabízející výborné krytí a zorné pole. Měkké, pružné postranice zvyšují pohodlí uživatele; lze je naklonit, aby lépe seděly. Ochranné brýle mají 

pevný polykarbonátový zorník s ochrannou vrstvou proti poškrábání a zamlžování, zaručující účinnost a trvanlivost. Dodávají se ve třech variantách: 

čiré, žluté pro zvýšení kontrastu při slabém osvětlení a kouřové na ochranu před oslněním od slunce. 

Číslo výrobku Typ zorníku Charakteristiky Číslo stupnice
Odolnost proti 

nárazům

Optická 

třída
Normy

3M 2820 Čirý 2C-1.2 FT 1 EN166, EN170

3M 2821 Kouřový 5-2.5 FT 1 EN166, EN172

3M 2822 Žlutý 2-1.2 FT 1 EN166, EN170

 Pevný polykarbonátový zorník s ochrannou vrstvou proti poškrábání a zamlžování

 Velmi lehké (22 g) pro maximální pohodlí

 Měkké, pružné postranice nabízejí uživateli větší pohodlí a lze je nastavit tak,      

 aby úhel zorníku nejlépe vyhovoval jednotlivým uživatelům

 Zaoblené provedení pro výborné krytí a dobré zorné pole

 Dostupné varianty zorníku:

 • Čirý (3M 2820)

 • Kouřový (3M 2821)

 • Žlutý (3M 2822)

Ochranné brýle 3M™ 2840

Elegance a pohodlí
Stylové ochranné brýle 3M 2840 byly navrženy s ohledem na praktičnost a pohodlí uživatele. Postranice umožňují nastavit jak úhel zorníku, tak 

i jejich délku pro co nejlepší individuální přizpůsobení. Ochranné brýle 3M 2840 jsou také vybaveny integrovaným chráničem obočí pro větší 

ochranu. Mají pevný polykarbonátový zorník s ochrannou vrstvou proti poškrábání a zamlžování, dodávaný v šesti variantách: čiré, žluté pro 

zvýšení kontrastu při slabém osvětlení, kouřové na ochranu před oslněním od slunce, světle zlaté zrcadlové pro práci uvnitř a venku, IR5 pro 

svařování plynem a červenooranžové proti intenzivnímu modrému světlu.

Číslo výrobku Typ zorníku Charakteristiky Číslo stupnice
Odolnost proti 

nárazům

Optická 

třída
Normy

3M 2840 Čirý 2C-1.2 FT 1 EN166, EN170

3M 2841 Kouřový 5-2.5 FT 1 EN166, EN172

3M 2842 Žlutý 2-1.2 FT 1 EN166, EN170

3M 2846
Červeno-

oranžový
2-1.7 FT 1 EN166, EN170

3M 2844
Světle zlatý 

zrcadlový
5-1,7 FT 1 EN166, EN172

3M 2845 IR5 5 FT 1 EN166, EN169

28



Typ zorníku Ukázka barvy Kód fi ltru Typ ochrany Výhody Typické aplikace Oblasti použití

Čirý 2C-1.2 Ochrana proti nárazům            

(s nízkou energií), 

ultrafi alovému záření    

(A, B a C)

Viditelnost, dobré 

rozpoznávání barev

Mechanické práce 

(mletí, soustružení, 

montáž...), strojírenství

Průmyslová výroba 

(kovoprůmysl, chemický 

průmysl, doprava, 

automobilový průmysl), 

domácí kutilství

Žlutý 2-1.2 Ochrana proti nárazům            

(s nízkou energií), 

ultrafi alovému záření   (A, 

B a C)

Zvýšený kontrast                   

při slabém osvětlení

Prohlídka povrchu, práce 

při snížené viditelnosti/v 

tmavém prostředí, 

mechanické práce

Průmyslová výroba, 

zpracování ropy, lov a 

střelba

Kouřový 5-2.5 Ochrana proti nárazům 

(s nízkou energií), 

ultrafi alovému záření (A, B 

a C), viditelnému světlu

Rozlišování barev ve 

slunečním světle a snižování 

únavy očí při oslnění

Venkovní práce, 

mechanické práce s 

oslněním, řidiči, práce 

na silnici

Průmyslová výroba, 

stavebnictví, práce na silnici, 

domácí kutilství

Světle zlatý 

zrcadlový

5-1.7 Ochrana proti nárazům                

(s nízkou energií), 

ultrafi alovému záření       (A, 

B a C), oslnění

Zrcadlový povlak umožňuje 
zesvětlení odstínu zorníku 
a místo pohlcování odráží 
světlo. Ideální k použití 
při vnitřních i venkovních 
pracích.

Zdvižné vozíky, 

mechanická práce 

uvnitř/venku, údržba

Stavebnictví, logistika/

doprava

Červeno-

oranžový

2-1.7 Ochrana proti nárazům 

(s nízkou energií), 

ultrafi alovému záření (A, B a 

C), modrému světlu od 400 

nm do 530 nm

Filtruje modré světlo 

od 400 nm do 530 nm, 

čímž zabraňuje poškození 

rohovky.

Polymerace, vytvrzování 

barev a lepidel

Stomatologie, opravy 

automobilů

Odstín IR 5 5 (EN169) 

nebo 

4-5 

(EN171)

Ochrana proti nárazům 

(s nízkou energií), 

ultrafi alovému záření (A, 

B a C), viditelnému světlu, 

infračervenému záření

Chrání před popálením 

rohovky při svařování 

(pohlcuje 99,5 % 

infračerveného záření)

Svařování plynem, tvrdé 

pájení, řezání, NENÍ 

vhodný pro obloukové 

svařování

Svařování, strojírenství, 

stavebnictví, automobilový 

průmysl, práce s kovovým 

odpadem

 Pevný polykarbonátový zorník s ochrannou vrstvou proti poškrábání a zamlžování

 Integrovaný chránič obočí pro větší ochranu

 Lehké (26 g)

 Měkké vnitřní polstrování postranic pro větší pohodlí uživatele a stabilitu při používání

 Nastavitelná délka postranic (tři polohy) pro pohodlí uživatele a optimální přizpůsobení

 Sklápěcí zorník pro individuální nastavení a co nejlepší přizpůsobení

 Charakteristický a velmi oblíbený styl

 Dostupné varianty zorníku:

 • Čirý (3M 2840) • Světle zlatý zrcadlový  (3M 2844)

 • Kouřový (3M 2841) • Odstín IR 5  (3M 2845) 

 • Žlutý (3M 2842) • Červenooranžový (3M 2846)

Průvodce výběrem a možných aplikací ochranných brýlí
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3M™ Ochrana sluchu



Ucho je velmi přesný a citlivý smyslový

orgán. Dobrý sluch považujeme za

samozřejmý - bez ohledu na skutečnost,

že se jedná o nejchoulostivější smyslový

mechanismus, který máme. Dokonce i ve

spánku naše uši zůstávají vzhůru. Pro

většinu z nás by bylo obtížné si představit,

co by znamenalo špatně slyšet, nebo

dokonce neslyšet vůbec. Dokonce však 

i nízké hladiny zatížení hlukem mohou při

dlouhodobém působení náš sluch

poškodit.

Kromě zranění může hluk také vyvolávat

obecné stresové reakce. Hluk má přímý

vliv na centrální nervový systém, což

může mít psychické, stejně tak jako

fyzické důsledky.

Poškozený sluch je přetrvávajícím stavem,

neviditelným a což je nejdůležitější,

nevyléčitelným. Počáteční výstražné

symptomy, jako je například zvonění 

v uších (tinitus), nebo přechodné posuny

hranice slyšitelnosti, jsou obvykle

ignorovány. Trvale vysoké hladiny hluku

mohou naše uši nenapravitelně poškodit.

Lidé vystavující se každodenně silnému

hluku bez ochrany nejenže riskují ztrátu

sluchu, ale pravděpodobně se u nich

projeví i jiné zdravotní problémy.

Společnost 3M vyvinula k ochraně našeho

nejcitlivějšího smyslového orgánu celou

řadu výrobků. Všechny výrobky k ochraně

sluchu od společnosti 3M jsou navrženy 

z hlediska pohodlného nošení a účinnosti.

Tato řada zahrnuje výrobky od základních

zátkových chráničů sluchu až k technicky

vyspělým mušlovým chráničům sluchu,

všechny vyrobené v prokázané kvalitě 3M.

Namáhání sluchu

Typické zdroje a hladiny zvuku

3M™ Ochrana sluchu
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Pneumatické kladivo – přibl. 130 dB

Výstřel z pistole – přibl. 140 dB

Stíhačka – přibl. 150 dB

31



Lehké a pohodlné: Jednorázové

zátkové chrániče sluchu

Zátkové chrániče sluchu z měkké

hypoalergenické pěny se pohodlně používají

Vlastnosti a výhody pro: 

3M™ 1100, 3M™ 1110

• Měkká, hypoalergenická polyuretanová

pěna poskytuje uživateli maximální

pohodlí a zvyšuje úroveň přijetí ze

strany uživatelů. 

• Hladký povrch odolný proti nečistotám

pro lepší hygienu a pohodlí. 

• Kónický tvar přilehne k většině

zvukovodů a usnadňuje tak používání

zátkových chráničů sluchu. 

• K dispozici jsou bez provázku (1100), 

s provázkem (1110) a s hliníkovým

skladovacím pouzdrem. 

• Polyesterový provázek (1110) pomáhá

zabránit ztrátě zátkových chráničů

sluchu.

Zátkové chrániče sluchu 

3M™ 1120 a 1130:

• Konturovaný a členěný tvar

napomáhá větší pružnosti zátkových

chráničů a umožňuje jim přizpůsobit se

snadněji zvukovodu uživatele. 

• Velmi měkký materiál pro snížení tlaku

ve zvukovodu, pro zvýšené pohodlí

uživatele. 

• Hladký povrch odolný proti nečistotám. 

• K dispozici bez provázku (1120) 

a s provázkem (1130). 

• Polyesterový provázek (1130) pomáhá

zabránit ztrátě zátkových chráničů

sluchu.

Jednorázové pěnové zátkové chrániče sluchu

Zátkové chrániče sluchu 1100
Útlum 37 dB (SNR) 

(H/37; M/34; L/31)

Zátkové chrániče sluchu 1110 

s polyesterovým provázkem
Útlum 37 dB (SNR)

(H/37; M/34; L/31)

Jednorázové pěnové zátkové chrániče sluchu

Zátkové chrániče sluchu 1120
Útlum 34 dB (SNR) 

(H/36; M/30; L/27)

Zátkové chrániče sluchu 1130 

s polyesterovým provázkem
Útlum 34 dB (SNR) 

(H/37; M/31; L/27)

Všechny zátkové chrániče sluchu 3M splňují evropský standard EN 352 a mají označení CE.

1100

1110 1130

1120

Zásobník zátkových chráničů sluchu 1100DP/1120DP
• Stabilní tvar s velkou objemovou kapacitou 700 párů 

• Průhledný zásobník pro kontrolu úrovně naplnění 

• Hygienické skladování a snadné vyjmutí jednorázových zátkových

chráničů sluchu 

• Přidělování ochrany sluchu na pracovišti: 

připevněný na stěně nebo volitelně s podstavcem. 

• Plnící sada s 500 páry, 1100R / 1120R 

• Volba mezi dvěma typy zátkových chráničů sluchu, 1100 nebo 1120

NOVINKA!

3M™ Ochrana sluchu

Zátkové chrániče sluchu
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Vícenásobně použitelné Nízkorozpočtové

Zátkové chrániče sluchu 1310 

s páskem
Útlum 26 dB (SNR)

(H/30; M/22; L/19)

1311 Náhradní zátky k 1310

1430 Mušlové chrániče sluchu
Útlum 23 dB (SNR)

(H/31; M/20; L/13)

1435 Mušlové chrániče sluchu
Útlum 25 dB (SNR)

(H/27; M/22; L/15)

1310 1435

Vícenásobně použitelné

Zátkové chrániče sluchu 1261
Útlum 25 dB (SNR)

(H/27; M/22; L/20)

Zátkové chrániče sluchu 1271 

s polyesterovým provázkem
Útlum 25 dB (SNR)

(H/27; M/22; L/20)

1271

Tip:
������������	
����
���������������
���
��������
��	���

Vícenásobně použitelné zátkové

chrániče sluchu s páskem

Stylové zátkové chrániče sluchu s páskem,

s malým tlakem pásku pro vynikající

pohodlí

Vlastnosti a výhody:

• Unikátní pružná páska snadno přilne 

a zajišťuje optimálně malý tlak na hlavu

a je vhodná pro různé velikosti hlavy. 

• Inovativní stylový design pro pohodlí 

a minimální kontakt s oděvem. 

• Měkký oblý tvar zátkových chráničů

utěsní zvukovod bez zasouvání. 

• Je možné je nosit za hlavou, 

nebo pod bradou. 

• Velmi lehké: 13 g

Vícenásobně použitelné zátkové

chrániče sluchu

Vícenásobně použitelné zátkové chrániče

sluchu s několika měkkými lemy pro

optimální natvarování a pevné přilnutí

Vlastnosti a výhody

• 3-lamelový tvar dobře utěsní zvukovod,

zvyšuje pohodlí uživatele a zajišťuje

ochranu. 

• Měkké tvarování zvyšuje pohodlí 

a úroveň přijetí ze strany uživatelů. 

• Nový tvar prstového úchopu

usnadňuje vkládání do zvukovodu, což 

dále zvyšuje přednost zátkových chráničů. 

• Skladovací pouzdro s opaskovou

sponou umožňuje zátkové chrániče

mít při ruce, čisté a chráněné mezi

použitím, šetří čas a snižuje náklady. 

• K dispozici bez provázku (1261) 

a s provázkem (1271). 

• Omyvatelné.

Mušlové chrániče sluchu

V sortimentu mušlových chráničů sluchu 3M

jsou obsaženy jak pasivní tak i aktivní

mušlové chrániče. Některé modely jsou také

k dispozici ve verzích k připevnění na přilbu.

V sérii pasivních mušlových chráničů sluchu

3M řady 1400 najdete mušlové chrániče jak

dobré kvality, za dostupnou cenu, tak 

i v prémiové kvalitě s vysokým stupněm

pohodlí. Rozšířený pásek, lisované

tlumící vložky a měkké polštářkové

oválné těsnění skýtají maximální pohodlí.

Vlastnosti a výhody:

• Bezpečné a pohodlné přilnutí 

• Malý kontaktní tlak 

• Maximum volného místa pro ušní boltec

3M™ Ochrana sluchu

Vícenásobně použitelné zátkové chrániče sluchu, 

zátkové chrániče sluchu s páskem, mušlové chrániče sluchu

1430
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Všechny zátkové chrániče sluchu, zátkové chrániče sluchu s páskem a mušlové chrániče sluchu 3M™ splňují standard EN 352 a mají označení CE.
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1440 Mušlové chrániče sluchu

Premium
Útlum 27 dB (SNR)

(H/31; M/24; L/16)

1450 Mušlové chrániče sluchu

Premium 

Verze pro připevnění na přilbu
Útlum 26 dB (SNR)

(H/29; M/23; L/15)

kompatibilní s 3M 1465

1445 Mušlové chrániče sluchu 

s vysokým útlumem
Útlum 32 dB (SNR)

(H/32; M/29; L/23)

1455 Mušlové chrániče sluchu 

s vysokým útlumem 

Verze k připevnění na přilbu
Útlum 31 dB (SNR)

(H/32; M/28; L/22)

kompatibilní s 3M 1465, 3M 112 Adaptér pro

Airstream a náhlavní díl HT700

Hygienická souprava 

obsahuje následující:
• pěnové vložky

• těsnící polštářky

1430/1437 pro 1435

1442 pro 1440/1450

1443 pro 1445/1455

1150 pro 1520

1151 pro 1525H

Všechny mušlové chrániče sluchu 3M™

splňují evropský standard EN 352 a mají

označení CE.

Vysoký stupeň pohodlí

1440

3M™ Ochrana sluchu

Mušlové chrániče

sluchu

3M™ Ochrana hlavy

Ochranné přilby a štíty

Přilby a štíty 3M™ mají označení CE

Přilby

Štíty

3M™ Průmyslové 

ochranné přilby

Naše průmyslové ochranné přilby jsou

mimořádně pohodlné a charakteristické

svým vysokým standardem bezpečnosti.

Rozsah použitých barev umožňuje

optimální identifikační systém.

Vlastnosti a výhody:

• Vysoká odolnost proti UV záření 

a chemikáliím. 

• Odolné vůči chemickým vlivům.

• Vybaveny 6-bodovými nastavitelnými

textilními pásky, potítkem a dlouhým

nastavitelným temenním páskem. 

• Vysoká úroveň pohodlí a bezpečnosti 

• Volba ze 6 barev (červená, žlutá, modrá,

oranžová, zelená a bílá)

Robustní ochrana obličeje:

3M™ Ochranné štíty

Tyto velké, průhledné štíty poskytují

vynikající ochranu proti poletujícím

částicím, zajišťují optimální ochranu zraku

a obličeje.

Vlastnosti a výhody:

• Účinná ochrana proti odletujícím

dřevěným třískám. 

• Snadno připevnitelné k přilbám 3M

1465 Ochranná přilba
Certifikována podle EN 397:1995

K dispozici v různých barvách

1460 Souprava přilby a mušlových

chráničů sluchu
Certifikována podle Přilba EN 397

Mušlové chrániče EN 352

Útlum 26 dB (SNR)

zahrnuje 1450 Mušlové chrániče

sluchu pro připevnění na

přilbu, 1465 Přilba (bílá)

121 Polykarbonátový štít
Certifikován podle EN 166:1F39

přenos světla 89%

131 Drátěný štít
Certifikován podle EN 1731 S

přenos světla 72%

doplňky k dispozici držák štítu a adaptér

Doplňky
135 Držák štítu pro 1435 

136 Držák štítu pro 1440, 1445, sérii 1500 

137 Držák štítu pro 1465 a 1460 

138 Adaptér pro přilbu 1465

1465 + 1450

1465 + 1450 

+ 137 + 121
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* Při středních frekvencích (M), podle nové směrnice o hluku

3M™ Ochrana sluchu a hlavy

Oblasti použití
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Jednorázové zátkové chrániče sluchu 

pro delší pobyt v hlučných prostorách

Při vysokých teplotách/vlhkosti při práci 

Dobrý útlum také při nízkých frekvencích 

Pokud mušlové chrániče nejsou akceptovány

jednorázové až do 113

Viz 1100

Doporučené při extrémně vysokých hladinách 

hluku a pro osoby s úzkými zvukovody

jednorázové až do 109

Trvanlivé, vícenásobně použitelné zátkové chrániče 

(použití viz 1100) 

a pouzdro s opaskovou sponou

dobré rozeznávání hlasu a signálů

vícenásobně

použitelné
až do 101

Pro krátkodobé použití (inspekce/ návštěvy) 

Velmi lehké a pohodlné při nenáročných činnostech

vícenásobně

použitelné
až do 101

1100

1110

1130

1310

1261

1271
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Nízkonákladové pohodlné mušlové chrániče
až do 99

až do 101

1430

1435

Pohodlné chrániče s přizpůsobitelným nastavením tlaku

Lisovaný těsnící polštářek snižuje pronikání zvuku netěsnostmi

až do 103

až do 102

1440

1450

Vysoká hodnota útlumu pro mimořádně hlučné oblasti
až do 108

až do 107

1445

1455

1120
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3M™ Jednorázové ochranné oděvy



Výrobky 3M Symbol Standard

4560
EN 14605: 2005: Omezená ochranná funkce 

Typ 4: Proti kapalným chemikáliím (proti olejové nebo vodní mlze)

4560 EN 14126: 2003 Ochrana proti biologickému nebezpečí

4540 / 4560
EN 1073-2: 2002 TŘÍDA 1: Ochranný oděv proti znečištění 

radioaktivními částicemi

4530 / 4540 / 4560
EN 1149-1: 1995: Ochranný oděv 

Elektrostatické vlastnosti

4530 EN 533: 1997 index 1/0: Omezená ochrana proti plamenům a teplu

Společnost 3M nabízí vybranou řadu vysoce kvalitních stylových jednorázových 

ochranných oděvů, které jsou prodyšné a nabízejí ochranu, na kterou se můžete 

spolehnout. Se svou špičkovou úrovní provedení tato výrobní řada poskytuje 

jistotu při efektivním použití a ochraně proti mnoha průmyslovým rizikům.

Rozsah:
Ochranné oděvy jsou zařazeny v Kategorii III chemických ochranných oděvů, 

podle Směrnice 89/686/EEC k osobním ochranným prostředkům (OOP).

Ochranné oděvy 3M™4530 a 3M™4540 jsou klasifi kovány jako Typ 5/6 (protipra-

chový a odolný proti postříkání), zatímco ochranný oděv 3M™4560 splňuje také 

požadavky na Typ 4 (ochrana proti vodní nebo olejové mlze).

3M 4530 3M 4540 3M 4560

� Vhodný výrobek � Nejvhodnější výrobek Poznámka: Tato tabulka k použití je jen vodítko. Ověřte si prosím u svého pracovníka pro bezpečnost práce, nebo u společnosti 3M, 

zda je zvolený oblek vhodný ke konkrétnímu použití.

Použití při následujícím nebezpečí 3M™ 4530 Ochranný oděv 3M™ 4540 Ochranný oděv 3M™ 4560 Ochranný oděv

P
ra

c
h

Azbesty (kontrola) � � �

Azbestový odpad � � �

Manipulace se skelnými vlákny � � �

Práce se dřevem � � �

Svařování (při nošení přes oblečení zpomalující účinky hoření, index 2 nebo 3) �

Broušení / leštění kovů � � �

Manipulace s některými pesticidy � � �

Uhelný prach v elektrárnách � � �

Krmení / prohlídka zvířat � � �

Zpracování farmaceutických látek � � �

Čištění odpadních vod �

Radioaktivní částice � �
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Čištění zařízení v lehkém strojírenství � � �

Středně náročné čištění v průmyslu (nízký tlak) �

Údržba strojů a strojních zařízení (oleje a maziva) � � �

Postřik pesticidy na zemi � � �

Postřik pesticidy nad hlavou �

Stříkání barvou (ne izokyanáty) � � �

Míchání a příprava koncentrovaných chemikálií �

Nanášení pryskyřice a lepidla � � �

Čištění a údržba nádrží � � �

Mlékárenství, dojení a ošetřování živočichů � � �

Ruční manipulace s nakaženými ptáky, při kontaktu s krví �

�

Výrobky 3M Symbol Standard

4530 / 4540 / 4560

Třída chemické ochrany III

EN 340: Ochranný oděv

EN 368: Pronikání chemikálií

EN 369: Chemická propustnost

4530 / 4540 / 4560

prEN 13034: 1997(4530/4540), 

prEN 13034:2002(4560): Omezená ochranná funkce

Typ 6: Proti kapalným chemikáliím (proti postříkání)

4530 / 4540 / 4560

prEN 13982-1: 2000(4530/4540), 

prEN ISO13982-1: 2003(4560): Omezená ochranná funkce 

Typ 5: Proti nebezpečným suchým částicím (protiprachová)
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3M™ 4530 Jednorázový 
ochranný oděv typu 5/6 
Pohodlí a prodyšnost po celý den

Jednorázový ochranný oděv 3M™ 4530 je 

zhotoven z mimořádně lehkého, měkkého 

a velmi prodyšného materiálu a je mimo-

řádně pohodlný, přičemž však zajišťuje 

velmi dobrou úroveň ochrany při postříkání 

chemikáliemi a proti částicím (CE typ 5/6). 

Výrobek 3M 4530 také splňuje požadavky 

standardu EN533 index 1/0 na sníženou 

hořlavost a může proto sloužit jako první 

vrstva ochrany při některých aplikacích 

(např. svařování), kdy se nosí přes oblečení 

omezující účinky plamene, index 2 nebo 3.

Velmi prodyšný materiál pro snížení účinků 

tepla a pohodlné nošení, přičemž však poskytuje 

vynikající ochranu proti nebezpečnému prachu 

a postříkání kapalnými chemikáliemi (Typ 5/6)

Snížená hořlavost index 1/0 pro další ochranu

Pletené manžety  pro zvýšené pohodlí uživatele

Obousměrné zdrhovadlo s klopou pro zvýše-

né pohodlí a ochranu proti znečišťujícím látkám

Pružná kapuce, pas a kotníky pro pohodlné 

a bezpečné nošení a volnost pohybu

Antistatická úprava pro zvýšení ochrany 

v kriticky důležitých oblastech

Vyztužené vložky pro zvýšení pevnosti

Barva: Modrá 

Velikosti: M až XXL

Nejvhodnější použití:

• Stříkání nátěrových hmot

• Zpracování kovů

• Čištění a údržba v lehkém 

 strojírenství

• Svařování

Je vyroben 

z měkkého

polyesteru,

pletené man-

žety poskytují

vyšší pohodlí

Termografi cké 

obrazy (osoba 

aktivní 15 minut) 

4

Bez prodyšného 

panelu

S prodyšným 

panelem

Prodyšná tkanina zadního panelu umožňuje zlepšenou 

cirkulaci vzduchu a snižené pocení, pro zvýšení pohodlí při 

namáhavé práci a(nebo) v horkém prostředí.

3M™ 4540 Jednorázový 
ochranný oděv typu 5/6
Kombinace pohodlí a funkčnosti

Jednorázový ochranný oděv 3M™ 4540 

je vyroben z vysoce kvalitní mikropórovité 

laminované tkaniny a poskytuje vynikající 

ochranu při postříkání kapalnými chemikálie-

mi, a vyznačuje se vysokou fi ltrační účinností 

proti jemnému nebezpečnému prachu 

(včetně radioaktivních prachových částic). 

Jedinečný prodyšný panel na zadní straně 

významně zlepšuje cirkulaci vzduchu a tím 

snižuje účinky tepla. Obvodové švy uvnitř 

kapuce a výztuhy zvyšují pevnost výrobku 

3M 4540 a prodlužují jeho trvanlivost.

Vynikající ochrana proti nebezpečnému pra-
chu (včetně radioaktivních prachových částic) 
a postříkání kapalnými chemikáliemi (Typ 5/6)

Prodyšný zadní panel pro zlepšenou cirkulaci 

vzduchu a snížení účinků tepla

Laminovaný mikropórovitý materiál zajišťující 
vynikající pevnost a nepřítomnost znečišťujících 
látek ve tkanině. Vyztužené vložky pro zvýšení 
pevnosti

Pletené manžety pro zvýšení pohodlí 

Obousměrné zdrhovadlo s klopou pro zvýše-

ní pohodlí a ochranu před znečišťujícími látkami

Pružná kapuce, pas a kotníky pro pohodlné 

bezpečné nošení a volnost pohybu

Antistatická (obě strany) úprava pro zvýšení 
ochrany v kriticky důležitých oblastech

Barva: Bílá

Velikosti: M až XXL

Nejvhodnější použití:

• Stříkání nátěrových hmot

• Zpracování kovů

• Čištění a údržba v lehkém 

 strojírenství

• Farmaceutické zpracování

3M™ 4560 Jednorázový 
ochranný oděv typu 4/5/6 
Zvýšená ochrana a pevnost

Jednorázový ochranný oděv 3M™ 4560 

vyrobený z vysoce kvalitní mikropórovité 

laminované tkaniny se švy zakrytými 

páskami tavenými za tepla, pro zvýšení 

ochrany proti velmi jemným částicím         

a postříkání nebezpečnými kapalnými che-

mikáliemi (Typ 4). Splňuje také výkonové 

požadavky a testy podle evropské normy 

EN 14126 pro biologickou ochranu a může 

být použit při kontaktu s krví, kontamino-

vanými kapalinami a infekčními látkami 

(„mokré bakterie“).

Barva: Bílá

Velikosti: M 

až XXL

Nejvhodnější použití:

• Postřik pesticidy nad hlavou

• Azbestový odpad

• Míchání a příprava chemikálií

• Kontakt s infekčními látkami 

 (např. ptačí chřipka)

Vynikající ochrana proti nebezpečnému prachu, 

postříkání kapalnými chemikáliemi (Typ 4/5/6)

Páskou zakryté švy po celém obleku pro 

těsnější ochranu a zvýšenou trvanlivost

Vhodné pro biologickou ochranu (EN 4126)

Laminovaný mikropórovitý materiál zajišťující 
vynikající pevnost. Vyztužené vložky pro zvýšení 
pevnosti

Pletené manžety pro zvýšení pohodlí uživatele

Obousměrné zdrhovadlo s klopou pro zvýše-

ní pohodlí a ochranu před znečišťujícími látkami

Pružná kapuce, pas a kotníky pro pohodlné 

bezpečné nošení a volnost pohybu

Odnímatelný 

kryt brady 

zajišťuje řádné 

utěsnění, 

když je použit 

současně 

s fi ltračními 

polomaskami, 

pro zvýšenou 

ochranu.

Antistatická úprava (obě strany) pro zvýšení 
ochrany v kriticky důležitých oblastech
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