Technický
list

Zátkové chrániče sluchu
s páskem 3M™ 1310

3M™ 1311 náhradní zátky pro 3M 1310
Hlavní vlastnosti:
Provedení s elastickým páskem zaručuje rovnoměrný tlak
a pohodlí bez ohledu na velikost hlavy.
Elastický pásek umožňuje rychlé a optimální nasazení.
Kulaté zátky nevstupují do ušního kanálku, což je hygienické
a snižuje to nebezpečí podráždění.
Úsporné, snadno vyměnitelné zátky pro pohodlnější používání.
Jasné barvy usnadňují bezpečnostní kontroly.
Lze nosit za hlavou nebo pod bradou.

Využití:
Zátkové chrániče sluchu s páskem 3M 1310 naleznou využití
v mnoha odvětvích, v nichž jsou lidé vystaveni škodlivým
hladinám hluku, například:
Kovoprůmysl
Letecký průmysl
Automobilový průmysl
Dřevozpracující průmysl
Textilní průmysl
Tiskařský průmysl
Stavebnictví
Zdravotnictví

Materiály:
Při výrobě zátkových chráničů sluchu s páskem 3M 1310 byly
použity následující materiály:
Náhlavní pásek - Acetal
Zátky - Polyuretanová pěna

Utlumení:
Údaje utlumení zátkových chráničů sluchu s páskem 3M 1310
(podle EN24869-1)
(pod bradou)
F (Hz)

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Mf (dB)

22,6

21,7

21,8

23,6

25,1

34,8

40,5

42,7

sf (dB)

5,0

4,6

4,5

4,3

3,0

3,2

4,3

3,6

Mf-sf (dB)

17,6

17,0

17,3

19,3

22,1

31,6

36,2

39,1

4000

8000

SNR = 26 dB H = 30 dB M = 22 dB L = 19 dB
(za hlavou)
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Osvědčení:
Zátkové chrániče sluchu s páskem 3M 1310 splňují základní
bezpečnostní požadavky podle článku 10 směrnice Evropského
společenství 89/686.
Zátkové chrániče sluchu s páskem 3M 1310 mají atest EN3522:1993 a nesou označení CE.

Informace:
Balení zátkových chráničů sluchu s páskem 3M 1310 odpovídá
požadavkům EN352-2. Kopii této evropské směrnice získáte
u svého národního orgánu odpovídajícího za schvalování norem.

Zátkové chrániče sluchu s páskem 3M™ 1310
Pokyny pro nasazení:

Výměna zátky:

1	Uchopte za stopku a jemně roztáhněte náhlavní pásek.
2	Nastavte zátky směrem ke vstupu do ušního kanálku.
Zasuňte do ucha* a postupným pohybem do všech stran
najděte polohu, v níž chrániče nejlépe těsní.
3	Zátkové chrániče sluchu s páskem lze nosit za hlavou nebo
pod bradou.
	* Pro účinnější utěsnění může být zapotřebí vytáhnout vnější
část ucha směrem nahoru a ven, zatímco zátku zatlačíte
do ušního kanálku.

1	Oddělte zátku od pásku.
2	Přitlačte novou zátku. Během přítlaku doporučujeme zátkou
otáčet, jelikož tak snáze docílíme optimálního umístění.

Pokud dojde k vyklouznutí zátkového chrániče následkem
pohybu, je třeba ho opět pečlivě zasunout do ucha. Před každým
použitím byste měli zkontrolovat, zda jsou zátkové chrániče
v dobrém stavu.

Varování:
Při nošení zátkových chráničů sluchu s páskem 3M 1310 je
v zájmu optimální ochrany důležité následující:
rozhodnout, zda jsou pro příslušnou činnost zátkové chrániče
vhodné
správné nasazení
nosit zátkové chrániče po celou dobu, kdy je uživatel vystaven
hluku
zátkové chrániče by měl nosit jediný uživatel – není vhodné je
sdílet
chrániče je důležité včas vyměnit, jakmile je to zapotřebí

Údržba:
Zátkové chrániče sluchu s páskem 3M 1310 lze použít několikrát,
lze je vyjmout a omýt vodou s mýdlem. Zátkové chrániče je třeba
zlikvidovat, pokud dojde k jejich poškození nebo pokud zůstávají
i po omytí špinavé, a nahradit je zátkovými chrániči sluchu 3M
1311.
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Ochrana sluchu je účinná pouze při správném utěsnění, zasunutí
do ušního kanálku a nošení po celou dobu, kdy je uživatel
vystaven škodlivé hladině hluku.
3M nabízí poradenství při výběru správných produktů a školení
o správném nasazování a používání chráničů sluchu.
Pro pomoc s výběrem vhodného druhu osobních ochranných
pomůcek a informace o předpisech týkajících se zdraví
a bezpečnosti, nebo máte-li zájem o podrobnější informace
o produktech 3M, kontaktujte 3M bezplatnou linku: 800 122 212
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