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3M Divízia osobných ochranných pracovných prostriedkov

Školenia a vzdelávanie
Školenie šité na mieru
V spoločnosti 3M sme presvedčení o tom, že vzdelávanie
je pre ochranu kľúčové. Je veľmi dôležité, aby pracovníci
a bezpečnostní technici poznali riziká, ktoré ohrozujú
ich zdravie na pracovisku, a aby vedeli, ako sa proti
nim najlepšie chrániť. V snahe podporiť ich v tom,
ponúkame rozsiahly výber školení, seminárov a webinárov
prispôsobených jednotlivým odvetviam a ich konkrétnym
potrebám. Poskytujeme aj odbornú prípravu predajcov,
ktorí môžu následne informovať svojich zákazníkov a poradiť
im pri výbere správnych ochranných prostriedkov pre ich
pracovisko.

Priamo na mieste a na konkrétnu tému
S využitím nášho propagačného vozidla PSD Van vám
vieme poskytnúť školenie priamo u vás, aby sme dali
bezpečnostným manažérom možnosť poučiť pracovníkov
o problematike bezpečnosti práce a ochrany zdravia
a o význame používania OOPP.
Naše technické tímy vám zároveň môžu odprezentovať svoje
odborné vedomosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci.
Ak máte záujem o návštevu 3M PSD Van vo vašom závode,
obráťte sa na svojho obchodného zástupcu spoločnosti 3M.

Prístupné pre všetkých
V najväčšej možnej miere sa usilujeme zabezpečiť, aby boli
naše školenia a nástroje prístupné pre všetkých.
Ak si želáte dostávať pozvánky na naše webináre a semináre,
bezplatné vzdelávacie materiály, aby ste udržali krok
s novými trendmi, legislatívou a novými riešeniami v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zaregistrujte sa
na odber nášho newsletteru zameraného na OOPP a vyberte
si témy, ktoré vás najviac zaujímajú:
3M.sk/Safetypreference
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3M™ Ochrana dýchacích ciest

Význam správneho nasadenia
Časticové respirátory a opakovane použiteľné masky sú najúčinnejšie, keď tesnenie respirátora dobre prilieha k tvári.
V okamihu narušenia tohto utesnenia sa naruší aj ochrana, pretože kontaminovaný vzduch môže prechádzať medzerami.

Dávajte si pozor na:
ŔŔ Uistite sa, že máte správnu veľkosť opakovane
použiteľnej masky, že ju máte správne nasadenú na tvári
a že nedochádza k prieniku kontaminovaného vzduchu.
ŔŔ Horný remienok má byť nasadený na temene hlavy.
Remienok nesmie byť prekrútený.
ŔŔ Respirátor je potrebné správne umiestniť na tvár
a na hlavu.
ŔŔ Dolný remienok umiestnite pod uši. Remienok nesmie byť
prekrútený.
ŔŔ Je potrebné zabezpečiť, aby boli s vaším respirátorom
kompatibilné aj ďalšie ochranné prostriedky a aby
nebránili jeho správnemu nasadeniu. Napríklad remienky
musia byť vždy umiestnené pod ochrannými okuliarmi
a pokrývkou hlavy.
ŔŔ Pred nasadením respirátora sa
uistite, že máte hladko oholenú
tvár. Respirátory by sa nemali nosiť
na tvári so strniskom, bradou alebo
fúzmi v oblasti tesnenia, pretože
môžu brániť dobrému priliehaniu
k tvári.

ŔŔ V prípade skladacích respirátorov
zaistite, aby boli panely úplne
rozložené.
ŔŔ Nosovú sponu vytvarujte podľa tvaru
nosa a líc, aby ste zaistili riadne
utesnenie. Nosovú sponu vytvarujte
obomi rukami podľa koreňa nosa, aby
ste zaistili dobré nasadenie a pevné
utesnenie. Nosovú sponu nestláčajte
iba jednou rukou, pretože sa vám
nemusí podariť správne ju utesniť.

Kontrola správneho nasadenia
ŔŔ Vždy pri nasadení respirátora a pred použitím
skontrolujte jeho správne nasadenie.
ŔŔ Zakryte prednú časť respirátora oboma rukami
a dávajte pritom pozor, aby ste nenarušili jeho
tesnenie.
ŔŔ Respirátor bez ventilu – prudko vydýchnite,
Respirátor s ventilom – prudko sa nadýchnite.
ŔŔ Ak vzduch uniká okolo nosa, upravte nosovú
sponu, aby ste zabránili úniku.
ŔŔ Ak vzduch uniká na okrajoch respirátora, znovu
upravte postranné remienky alebo upravte pnutie,
aby ste zabránili úniku.

Zopakujte kontrolu správneho nasadenia.
Ak sa vám respirátor nepodarí správne nasadiť,
nevstupujte do nebezpečného priestoru a vyhľadajte
svojho nadriadeného.
4

Jeden model respirátora
nemusí sadnúť
každému. Používatelia
musia vykonať skúšku
správneho nasadenia
v súlade s vnútroštátnymi
požiadavkami. Ak máte
záujem o postupy
na vyskúšanie správneho
nasadenia, obráťte sa
na svojho bezpečnostného
technika alebo
spoločnosť 3M.

Časticové respirátory
na jedno použitie
Pohodlné dýchanie čistého a bezpečného vzduchu je dôležité pre zdravie pracovníkov a pracovnú
morálku. S týmto cieľom sme navrhli rad 3M™ Respirátorov na jedno použitie, ktoré využívajú
vedecké poznatky na zvýšenie komfortu spojeného s dýchaním a ochranou.
V kombinácii s ergonomickým dizajnom pomáha rozsiahly rad technológií vrátane nového
3M™ Cool Flow™ Komfortného ventilu zaistiť pohodlnú ochranu a ľahšie dýchanie so zníženou
akumuláciou tepla.

www.3M.sk/OOPP
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3M™ Časticové respirátory na jedno použitie

4-kroková metóda
1. Identifikácia rizík a kontaminantov
Použitie*

Úroveň ochrany

Hrdza, kovové častice, tmel

FFP1

Brúsenie

betón, kameň

FFP1

Rezanie

cement, drevo, oceľ

FFP2

Vŕtanie

Farby/lak/antikorózne nátery

FFP2

Oceľ, nehrdzavejúca oceľ

FFP3

Povrchová úprava proti zanášaniu

FFP3

Olejový postrek pri nízkych teplotách

FFP3

Pri vysokej koncentrácii kremíka

Prítomnosť chrómanov
Vyžaduje sa špeciálny respirátor
FFP3

FFP2

Mäkká oceľ, zinok (autogén, MIG/
MIK)

FFP2

Nehrdzavejúca oceľ (elektródy)

FFP2

Spájkovanie

FFP2

Malé množstvá, nie príliš častá
expozícia

FFP3

3M™ 9928 alebo 3M™ 9925 na ochranu pred
účinkami ozónu
FFP3
Môže sa vyžadovať v niektorých
krajinách – pozrite si vnútroštátne predpisy.
3M™ 9928 alebo 3M™ 9925 na ochranu pred
účinkami ozónu
FFP3
Môže sa vyžadovať v niektorých
krajinách – pozrite si vnútroštátne predpisy.

Zváranie

Práca s azbestom

Dôležité informácie

FFP3
Môže sa vyžadovať v niektorých
krajinách – pozrite si vnútroštátne predpisy.

Práca so sklom
a minerálnymi vláknami

FFP2

Triedenie odpadu

FFP2

Možné uprednostnenie respirátora na špeciálne
potreby
Možná potreba masky s filtrami na ochranu proti
plynom a výparom

FFP2
FFP2

Možná potreba masky s filtrami na ochranu proti
plynom a výparom

Striekanie farby
Pesticídy (na báze vody)

Striekanie
Údržba zariadení
(napr. výmena filtrov)

FFP3

Alergie

Peľ, zvieracia srsť
Obilný prach

FFP1
FFP2

Kontakt s:

Plesňami/hubami
Baktériami/vírusmi
Výfukovými plynmi/dymom

FFP2
FFP3
FFP2

Upozornenie: Táto tabuľka uvádza len základné informácie. Nemala by slúžiť ako jediný zdroj pri výbere respirátora. Podrobnosti týkajúce sa funkčných vlastností a obmedzení sú
uvedené na obale respirátora a v návode na použitie pre používateľov. Pred použitím ktoréhokoľvek z týchto respirátorov si používateľ musí prečítať návod na použitie daného výrobku
a musí mu porozumieť. Zároveň je povinný dodržiavať legislatívu príslušnej krajiny. Upozorňujeme, že uvedené typy použitia poukazujú na niektoré z rizík, ktoré môžu prichádzať
do úvahy. Výber najvhodnejších respiračných ochranných prostriedkov (ROP) závisí od konkrétnej situácie a vždy ho vykonáva výhradne spôsobilý pracovník oboznámený so
skutočnými pracovnými podmienkami a obmedzeniami respiračných ochranných prostriedkov.

2. Hodnotenie rizika

Nominálny
ochranný
faktor (NPF)
Typické
aplikácie

EN 149:2001+A1:2009 FFP1
Respirátory

EN 149:2001+A1:2009 FFP2
Respirátory

EN 149:2001+A1:2009 FFP3
Respirátory

EN 149:2001+A1:2009
Respirátory na zváranie

NPF 4

NPF 12

NPF 50

NPF 10

Nízke úrovne výskytu
jemných prachových
častíc a aerosóly na báze
oleja alebo vody, ktoré
sa zvyčajne vyskytujú pri
ručnom brúsení, vŕtaní
a rezaní

Stredné úrovne výskytu
jemných prachových
častíc a aerosóly na báze
oleja alebo vody, ktoré
sa zvyčajne vyskytujú pri
práci so sadrokartónom,
cementom, pri brúsení a pri
práci s drevenými pilinami.

Vysoké úrovne jemných
prachových častíc
a aerosóly na báze oleja
alebo vody, ktoré sa
zvyčajne vyskytujú pri
manipulácii s nebezpečnými
práškovými materiálmi vo
farmaceutickom priemysle
alebo pri práci
s biologickými prípravkami
a vláknami.

Stredné úrovne výskytu
jemných prachových
častíc a aerosóly na báze
oleja alebo vody, výparov
a ozónu vznikajúcich pri
práci s kovom a organických
výparov v koncentráciách
nižších, než je expozičný
limit, ktoré sa zvyčajne
vyskytujú pri zváraní
a spájkovaní.

Nominálny ochranný faktor (NPF): Teoretická úroveň ochrany respirátora založená na údajoch z meraní funkčných vlastností vykonávaných v laboratóriu
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3. Výber správneho respirátora
Po zvolení potrebného ochranného faktora môžete zvážiť, či potrebujete respirátor šálkovitého tvaru alebo skladací
respirátor, či má mať remienky s prackou a či má mať ventil alebo nie.
3M™ Respirátory šálkovitého tvaru
•	Vypuklý tvar, nosová spona a v prevedení
s dvomi remienkami
•	Jednoduché nasadenie
•	Trvanlivý materiál, kryt odolný voči
náhodnému pádu

3M™ Respirátory s remienkami
vybavenými prackou
•	Robustné a odolné prevedenie poskytuje
možnosť použitia na viacerých zmenách
a zaisťuje pocit bezpečia
•	Nastaviteľné prešívané remienky
na upevnenie na hlavu
•	Mäkké vnútorné utesnenie tváre zaisťuje
pohodlné používanie

3M™ Skladacie respirátory
•	Ultra mäkké, ohybné a pohodlné
nasadenie vďaka prevedeniu s väčším
počtom panelov
•	Rad Comfort – iba Flat Fold: Jednotlivo
zabalené, skladacie prevedenie bráni
kontaminácii pred použitím a umožňuje
jednoduché skladovanie.

3M™ Cool Flow™ Ventil
•	Účinné odvádzanie nahromadeného
tepla zabezpečuje ochladzovanie
a pohodlnejšie používanie
•	Zabezpečuje dlhšiu životnosť pri
nepretržitom používaní
•	Znižuje riziko zahmlievania ochranných
okuliarov a ochrany zraku

4. Nacvičte si správne nasadenie a použitie.
Školenie, ktoré ponúka spoločnosť 3M
Správne používanie a vhodná údržba osobných ochranných
pracovných prostriedkov (OOPP) od spoločnosti
3M významným spôsobom prispievajú k tomu, aby
zabezpečovali účinnú ochranu. Naše skúsené obchodné tímy
a tímy technickej podpory vám pomôžu využiť naše produkty

na maximum. V rámci efektívnych výučbových programov
predvedú vám aj vašim zamestnancom, ako rozpoznať
prípadné riziká, navrhnú opatrenia a pomôžu s vysvetlením
výberu vhodného ochranného prostriedku pre každý
konkrétny prípad.

Norma EN 149:2001+A1:2009
3M™ Respirátory na jedno použitie spĺňajú požiadavky európskej normy EN 149:2001 + A1:2009, filtračné polomasky
na použitie len proti pevným a neprchavým kvapalným časticiam. Výrobky sa klasifikujú podľa účinnosti filtrácie
a maximálneho celkového prieniku (FFP1, FFP2 a FFP3), ako aj podľa použiteľnosti a odolnosti proti zanášaniu.
Skúšky funkčných vlastností v rámci tejto normy zahŕňajú:
•	Skúšku prieniku filtra a skúšku pri vyššej expozícii (záťaži) – hodnotia sa funkčné vlastnosti filtrácie, keď je respirátor
nový a v priebehu jeho používania
•	Odpor pri dýchaní – hodnotí sa ľahkosť dýchania (vdychov a výdychov) cez respirátor
•	Celkový prienik dovnútra – hodnotí sa priepustnosť filtra, únik cez ventil (ak je súčasťou respirátora)
a predovšetkým priepustnosť respirátora v dôsledku netesnosti na tvári, keď ho používa viac odlišných osôb pri
vykonávaní simulovaných pracovných úloh
•	Odolnosť proti zanášaniu – hodnotí sa schopnosť respirátora trvalo efektívne fungovať a zabezpečovať ochranu
dýchacích ciest v prostredí s vysokou koncentráciou prachu
Opakovane použiteľné produkty sú tiež podrobované cyklu čistenia (uvedenému výrobcom) a 24-hodinovému
skladovaniu s cieľom potvrdiť, či funkčné vlastnosti produktu nie sú ovplyvnené opakovaným použitím. Skúšky
odolnosti proti zanášaniu sú povinnou požiadavkou v prípade opakovane použiteľných produktov, ale nie sú
povinné pri produktoch určených na použitie iba počas jednej zmeny (v prípade produktov, ktoré nie sú opakovane
použiteľné).
Kópiu úplného znenia normy EN 149:2001 + A1:2009 si môžete zakúpiť od miestneho normalizačného úradu.
Vysvetlivky k označeniam:
R = opakovane použiteľný
NR = nie je opakovane použiteľný (určený na použitie len pri jednej zmene)
D = spĺňa požiadavky na odolnosť proti zanášaniu
www.3M.sk/OOPP
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Dôležitosť priliehania
Jednorazové respirátory sú účinné len vtedy, ak okraje respirátora dobre
priliehajú k tvári. Hneď, ako sa tesnenie naruší, ochrana stráca účinnosť, keďže
kontaminovaný vzduch môže vnikať dnu cez medzery.
Model 9300+Gen3 s novými úchytmi na hornom a dolnom paneli respirátora
v kombinácii s funkciou „úchytu“ na ventile je navrhnutý tak, aby sa ľahšie
nasadzoval, polohoval na tvári a skladal.
Tieto pokyny na správne nasadenie sa musia dodržiavať pri každom použití
3M™ Aura™ Časticového respirátora 9300+Gen3.

Nosovú sponu treba vytvarovať okolo
nosa a následne skontrolovať, či respirátor
dobre prilieha.
Uistite sa, že sú panely úplne
odklopené a úchyty sklopené.
Uistite sa, že máte hladko oholenú tvár.
Respirátory by sa nemali nosiť na tvári so
strniskom, s bradou alebo fúzmi v oblasti
tvárového tesnenia, pretože môžu brániť
dobrému priliehaniu k tvári.

1

1. Opačnou stranou smerom nahor a pomocou
úchytok oddeľte horný a dolný panel.

3

3. Zatiaľ čo držíte úchyty, respirátor držte
otvorenou stranou smerom k tvári a priložte si
ho na tvár.

7

7. Obomi rukami vyformujte nosovú sponu
podľa tvaru nosa, aby ste dosiahli tesné
priliehanie a dobré utesnenie. Stlačenie nosovej
spony len jednou rukou môže spôsobiť zníženú
účinnosť respirátora.

8

Horný
remienok má
byť nasadený
na temene
hlavy.
Remienok
nesmie byť
prekrútený.

Respirátor musí byť správne umiestnený
na tvár pomocou uchopiteľného ventilu a/
alebo nastavením horného a dolného panelu
a za pomoci úchytov.

2

2. Horný a dolný panel ťahajte dovtedy, kým
sa nosová spona neohne tak, aby respirátor
nadobudol šálkovitý tvar. Uistite sa, že obidva
panely sú úplne rozvinuté.

4

4a) Respirátor S VENTILOM – jednou rukou
držte bočné strany ventilu, aby ste respirátor
pridržali na správnom mieste na tvári.
4b) Respirátor BEZ VENTILU – respirátor
v jednej ruke uveďte do šálkovitého tvaru
otvorenou stranou smerom k tvári.

8

8. Priliehanie respirátora k tvári by sa
malo dôkladne skontrolovať pred vstupom
na pracovisko.

Dolný remienok umiestnite
pod uši. Remienok nesmie
byť prekrútený.

5

6

5. Druhou rukou uchopte po jednom jednotlivé
remienky a každý z nich pretiahnite cez hlavu.
6. Horný remienok umiestnite tak, aby prechádzal
naprieč temenom hlavy, a dolný remienok tak,
aby prechádzal popod uši. Remienky nesmú byť
prekrútené. Nastavte horný a dolný panel pomocou
úchytov, aby ste dosiahli pohodlné nasadenie. Uistite
sa, že sú panely úplne odklopené a úchyty sklopené.

Postup kontroly priliehania
1. Zakryte prednú časť respirátora obomi rukami,
pričom si dávajte pozor na to, aby ste nenarušili
priliehanie respirátora.
2a. Respirátor bez ventilu – prudko vydýchnite.
2b. Respirátor s ventilom – zhlboka sa nadýchnite.
3. Ak vzduch uniká v okolí nosa, zmeňte nastavenie
nosovej spony, aby ste zamedzili úniku. Zopakujte
vyššie uvedenú kontrolu priliehania.
4. Ak vzduch uniká na okrajoch respirátora, ťahajte
remienky dozadu pozdĺž bočných strán hlavy, aby ste
zabránili úniku. Zopakujte kontrolu priliehania.
Ak sa vám správne nasadenie nepodarí, nevstupujte
do rizikových oblastí. Obráťte sa na svojho
nadriadeného.

3M™ Časticové respirátory na jedno použitie

Dôležitosť pohodlia
Ak chcete, aby vás respirátor ochránil, musíte ho nosiť po celý čas expozície. Uistite sa, že ste si vybrali respirátor, ktorý
môžete nosiť pohodlne počas celej zmeny.

Pohodlie pre tvár a hlavu

Pohodlie pokožky

Ochladzovanie

Nízka hmotnosť

Ľahké dýchanie

Kompatibilita s inými OOPP

Okraj respirátora musí byť ohybný
a dostatočne veľký, aby zakryl
nos, ústa a bradu a súčasne
nespôsoboval neprimeraný tlak.
Materiál remienka na upevnenie
na hlavu zaisťuje dostatočne
rovnomerné napätie po celej hlave
a pohodlné a bezpečné nasadenie
pre rôzne veľkosti hlavy.

Účinný výdychový ventil
minimalizuje akumuláciu tepla
najmä pri práci v horúcom a vlhkom
prostredí.

Účinný výdychový ventil
a vysoko účinný filtračný materiál,
ktorý pri dýchaní kladie nízky
odpor, vám pomôžu
pohodlne dýchať.

www.3M.sk/OOPP

Na dotyk jemný a mäkký vnútorný
materiál respirátora zaisťuje komfort
pre vašu pokožku, a to najmä pri
dlhodobom používaní.
Mäkké vnútorné tesnenie tváre
a vnútorná pena na nos, ktorá
absorbuje pot, poskytujú ešte väčšie
pohodlie. Drsné alebo tvrdé materiály
s vysokou teplotou vnútri respirátora
môžu vyvolávať svrbenie a nepríjemné
pocity.

Využite výhody technologických
inovácií a vyberte si respirátor
s nízkou hmotnosťou na zaistenie
optimálneho pohodlia.

Uistite sa, že je zvolený respirátor
kompatibilný s inými OOPP, ktoré
potrebujete pri výkone svojej práce,
ako je napr. ochrana zraku a sluchu.
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Predstavenie dizajnu tretej generácie

1996

90. roky
20. storočia

2011

„Kým si budú ľudia nachádzať
dôvody, prečo nenosiť
respirátor, my budeme
neustále pracovať na ich
prekonávaní.“
Chris Henderson, vedecký pracovník
spoločnosti 3M a jeden z vynálezcov, ktorí
stoja za Aura™ respirátorom 3. generácie

3M™ Aura™ Časticový respirátor 9300+Gen3
je treťou generáciou týchto respirátorov.
Spoločnosť 3M v roku 1996 uviedla prvý 3-panelový
jednorazový respirátor s dizajnom plochého sklápania.
Séria Aura™ 9300+ z roku 2011 konštruovaná na základe
vyššie uvedeného konceptu využívala nové, vylepšené
filtračné médiá a funkcie horného panelu vyrobené s cieľom
zvýšiť kompatibilitu s okuliarmi a znížiť ich rosenie.

„Pracujem na tom, aby
sme jedného dňa vyvinuli
respirátory, ktoré budú natoľko
pohodlné, že ľudia úplne
zabudnú, že ich majú na tvári.“

Popri sérii 9300+ sme tiež doplnili verziu tohto obľúbeného
respirátora pre potravinársky sektor: Modrá séria 9400+
sa vyznačuje aj bezsvorkovým riešením, ktoré pomáha
minimalizovať riziko kontaminácie*.

Dr. Philip Eitzman, vedecký pracovník
spoločnosti 3M a vývojár 3M™ Cool Flow™
Komfortného výdychového ventilu

*Séria 9400+ je momentálne dostupná len v niektorých krajinách. 9422+
s ventilom P2 (Česká republika, Maďarsko), 9432+ s ventilom P3 (Česká
republika).
10
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Jednoduchšie
nasadenie*

Vyššia
odolnosť*

2018

Jednoduchosť
umiestnenia

Voľnejšie
dýchanie*
3M™ Pokročilé
Filtračné Médium
Electret (AEM)
V spoločnosti 3M si uvedomujeme dôležitosť
dôvery v ochranu, ktorá sa dosahuje nosením
respirátora. Respirátor 9300+Gen3 si vzhľadom
na túto skutočnosť zachováva všetky cenené
vlastnosti svojho predchodcu a obohacuje ich
o 3M™ Cool Flow™ Komfortný výdychový
ventil, odolnejšie prešívané upínacie remienky
a úchyty na hornom a dolnom paneli pre
zvýšené pohodlie pri používaní.
Prečítajte si viac o 3M™ Aura™ 9300+ Gen3
Respirátoroch na nasledujúcich stranách.
*V porovnaní s predchádzajúcimi radmi
3M™ Aura™ 9300+

www.3M.sk/OOPP
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NOVÝ Cool Flow™ Komfortný výdychový ventil
Vyšší prietok vzduchu, nižšia teplota vnútri respirátora
Jedným z najväčších problémov pri práci s respirátorom je hromadenie tepla.
Teplý vzduch vydychovaný používateľom môže zostávať vo vnútri respirátora
a prispievať k pocitu únavy. 3M™ Aura™ 9300+Gen3 Respirátory sú vybavené
dvomi unikátnymi funkciami, ktoré pomáhajú znižovať teplotu vo vnútri
respirátora.

Nadychovanie: 9320+Gen3 bez ventilu

Nadychovanie je chladnejšia časť cyklu; 3M™ Pokročilé Filtračné Médium
Electret (AEM) umožňuje ľahký nádych chladnejšieho vonkajšieho vzduchu cez
respirátor.
Keď sa používateľ nadychuje, vzduch sa nasáva cez respirátor a povrchová teplota
klesá. Plastový kryt ventilu uchováva časť tepla vzhľadom na zloženie materiálu.
Keď používateľ vydychuje, respirátor sa naplní teplým a vlhkým vzduchom.
Vydychovanie: 3M Cool Flow™ Komfortný výdychový ventil sa otvára o 37 %
ľahšie než pôvodný ventil Cool Flow™ a umožňuje odvádzať 36 % viac vzduchu
spolu so sprievodným teplom. Keď teplý vydychovaný vzduch vychádza von
cez ventil, zvyšná časť respirátora zostáva chladnejšia a na pocit komfortnejšia.
Na termografickej snímke vidíme chladiaci účinok ventilu na povrchu produktu.

Nadychovanie: 9322+Gen3 s ventilom

Vydychovanie: 9320+Gen3 bez ventilu

Farby na tepelných snímkach znázorňujú zmenu v povrchovej teplote počas
nadychovania a vydychovania.

Otvára
sa o 37 %
ľahšie*

Vydychovanie: 9322+Gen3 s ventilom

Studený

Teplý

Testovanie sa uskutočnilo pomocou simulátora
dýchania pri vydychovaní 85 litrov vzduchu
za minútu s teplotou 36 °C a relatívnou
vlhkosťou 90 %.
12

O 36 % väčší
prietok vzduchu*
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3M™ Pokročilé Filtračné Médium Electret (AEM)
Filtrovanie vzduchu pomocou elektrostatického náboja
Každé vlákno v štruktúre 3M AEM má vďaka jedinečnému výrobnému procesu veľmi veľký elektrostatický náboj. Tento
mimoriadne silný náboj umožňuje vláknu AEM vo filtri 3M priťahovať častice zo širšej oblasti zachytávania, efektívnejšie ich
vťahovať dnu a zachytávať.
Silný náboj 3M AEM vyžaduje na efektívne zachytávanie častíc menší počet vlákien. Spoločnosť 3M vďaka tomu dokáže
zostrojiť efektívny filter s omnoho otvorenejšou štruktúrou v porovnaní s bežnými elektretovými filtrami, čím sa dosahuje
voľnejší priechod vzduchu.

78 % pracovníkov, ktorí sa
zúčastnili na prieskume, uviedlo,
že nové modely Aura™ 9300+Gen3
s ventilom sú pohodlnejšie ako
predchádzajúci model.

Sviežejší pocit
v respirátore

*V porovnaní s predchádzajúcimi radmi 3M™ Aura™ 9300+

www.3M.sk/OOPP
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3M™ Aura™ Časticové respirátory 9300+Gen3
Pohodlie používania

Dobrá viditeľnosť

NOVÉ horné a dolné úchyty
ŔŔ Spolu s novou funkciou uchopenia
na ventile bolo dosiahnuté aj
jednoduchšie otváranie respirátora
s cieľom zjednodušiť umiestňovanie
a nastavovanie na tvári

Perforovaný horný panel
ŔŔ Pomáha presmerovať vydychovaný
vzduch, čím sa redukuje rosenie
okuliarov

Jednotlivé balenie
ŔŔ Jednotlivé hygienické balenie
pomáha chrániť respirátor pred
kontamináciou pred použitím
ŔŔ Zabezpečuje praktické odkladanie
a vyberanie na pracovisku

Voľnejšie dýchanie
3M™ Pokročilé Filtračné Médium
Electret (AEM)
ŔŔ Silný náboj na vláknach filtra
priťahuje častice zo širšej oblasti
zachytávania, vďaka čomu postačuje
menej filtračného média
ŔŔ Nízky odpor pri dýchaní

NOVÝ 3M™ Cool Flow™
Komfortný výdychový ventil
ŔŔ Zdokonalený, moderný a štýlový
dizajn s priehľadným krytom
vám umožní pozorovať nové
technológie v akcii
ŔŔ Otvára sa ľahšie a zostáva
otvorený dlhšie ako pôvodný
Cool Flow™ ventil, čo
zabezpečuje únik väčšieho
objemu teplého vzduchu, čím
klesá hromadenie tepla a zvyšuje
sa komfort používateľa
ŔŔ Pomáha minimalizovať riziko
zahmlievania okuliarov teplým
vzduchom vychádzajúcim cez
filtračné médium
(len vybrané modely)
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Zakrivený nízkoprofilový dizajn
ŔŔ Dokáže sa dobre prispôsobiť krivkám
nosa a očí – pomáha zabezpečiť
dobrý výhľad
ŔŔ Navrhnutý tak, aby bola zabezpečená
kompatibilita s okuliarmi
od spoločnosti 3M

Konštrukcia zameraná
na komfort
NOVÉ prešívané upínacie remienky
ŔŔ Vyššia odolnosť bez zníženia
komfortu
ŔŔ Farebné rozlíšenie pre jednoduchú
identifikáciu (žltá pre FFP1, modrá
pre FFP2, červená pre FFP3)
3-panelový plochý dizajn
ŔŔ Navrhnutý tak, aby sedel na tvárach
rôzneho tvaru a veľkosti
Materiály produktu
ŔŔ Mäkká vnútorná pena na nos
a hladká vnútorná výstelka
ŔŔ Integrovaná hliníková nosová spona,
ktorú je možné nastaviť podľa potrieb
ŔŔ Tieto výrobky neobsahujú diely
vyrobené z:
ŔŔ prírodného kaučuku
ŔŔ PVC

3M™ Časticové respirátory na jedno použitie

Prioritou spoločnosti 3M je zvýšiť bezpečnosť pracovníkov

Kovospracujúci
priemysel

Farmaceutický
priemysel

Drevospracujúci
priemysel

Stavebníctvo

Automobilový
priemysel

Varianty 3M™ Aura™ Časticového respirátora 9300+Gen3
Bez ventilu

S ventilom

3M™ Aura™ Gen3
Časticový respirátor
9310+

3M™ Aura™ Gen3
Časticový respirátor
9320+

3M™ Aura™ Gen3
Časticový respirátor
9330+

3M™ Aura™ Gen3
Časticový respirátor
9312+

3M™ Aura™ Gen3
Časticový respirátor
9322+

3M™ Aura™ Gen3
Časticový respirátor
9332+

Klasifikácia:
EN 149:2001+A1:2009

Klasifikácia:
EN 149:2001+A1:2009

Klasifikácia:
EN 149:2001+A1:2009

Klasifikácia:
EN 149:2001+A1:2009

Klasifikácia:
EN 149:2001+A1:2009

Klasifikácia:
EN 149:2001+A1:2009

Ochrana: Prach/aerosól
Nominálny ochranný
faktor: 4

Ochrana: Prach/aerosól
Nominálny ochranný
faktor: 12

Ochrana: Prach/aerosól
Nominálny ochranný
faktor: 50

Ochrana: Prach/aerosól
Nominálny ochranný
faktor: 4

Ochrana: Prach/aerosól
Nominálny ochranný
faktor: 12

Ochrana: Prach/aerosól
Nominálny ochranný
faktor: 50

FFP1

NR D

FFP2

NR D

FFP3

NR D

FFP1

NR D

FFP2

NR D

FFP3

NR D

NOVÝ 3M™ Safe Guard™
Proces overovania produktov
ŔŔ Skontrolujte si na webe, či je váš
produkt originálnym výrobkom
spoločnosti 3M.
ŔŔ Viac informácií nájdete na stránke
3M.com/SafeGuard.

www.3M.sk/OOPP
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3M™ Respirátory na zváranie
3M™ Respirátory na zváranie 9925 a 9928 poskytujú ľahkú, účinnú, pohodlnú
a hygienickú ochranu dýchacích ciest proti prachu, aerosólom a dymom
vznikajúcim pri spracovávaní kovov a odolávajú zanášaniu aj pri dlhšom používaní.
Vypuklý tvar zvyšuje pohodlie používateľa. 3M™ Cool Flow™ Výdychový ventil
znižuje akumuláciu tepla najmä v horúcom a vlhkom prostredí. Štvorbodové
nastaviteľné remienky a nastaviteľná nosová spona pomáhajú dosiahnuť pohodlné
nasadenie. 3M respirátory 9925 a 9928 sú navrhnuté špeciálne na použitie pri
zváraní a zaisťujú ochranu pred ozónom a dymom zo zvárania a poskytujú úľavu
od nepríjemných zápachov.

Typické použitie
ŔŔ Údržba žiaruvzdorných materiálov
ŔŔ Tavenie a liatie
ŔŔ Zváranie a rezanie
ŔŔ Povrchové úpravy vykonávané
za tepla

Vlastnosti a výhody:
Odolný kryt a mušľové prevedenie
ŔŔ Vonkajší povrch z materiálu
spomaľujúceho horenie minimalizuje
účinky rozstreknutého zváraného
materiálu
ŔŔ Dobre sa prispôsobí väčšine tvarov
a veľkostí tváre
ŔŔ Odolný voči samovoľnému zloženiu

3M™ Časticový respirátor pre
zváračov 9928

Mäkká vnútorná línia tesnenia tváre
(len model 9928)
ŔŔ Poskytuje pocit bezpečia
ŔŔ Zvyšuje pohodlie používateľa

Nižší než limit expozície na pracovisku
(PEL) v prípade nepríjemného zápachu

Klasifikácia:
EN 149:2001+A1:2009 FFP2 R D
Ochrana: Prach/aerosól/ozón/
nepríjemný zápach
Nominálny ochranný faktor: 10 pre
ozón a častice

FFP2

Respirátor možno hygienicky vyčistiť,
ak sa používa dlhšie než jednu zmenu
(3M™ Čistič línie tvárového tesnenia
105)
3M™ Cool Flow™ výdychový ventil
ŔŔ Účinný odvod nahromadeného tepla
zabezpečuje ochladzovanie a ešte
pohodlnejšie používanie
ŔŔ Odvádza vydychovaný vzduch
a minimalizuje riziko zahmlievania
ochranných okuliarov
Farebne odlíšené písmo na ventile
ŔŔ Jednoduché rozlíšenie úrovne
ochrany (FFP2) vďaka farebnému
označeniu
Uhlíková vrstva
ŔŔ Poskytuje ochranu pred účinkom
ozónu a úľavu od nepríjemných
zápachov
Upínacie remienky s prackou
ŔŔ Pomáhajú zabezpečiť pohodlné
nosenie na tvári, hlave a na krku
Kompatibilný s
ŔŔ Ochranou zraku od 3M
ŔŔ Ochranou sluchu od 3M
ŔŔ 3M™ Speedglas™ zváračskými štítmi
ŔŔ Zváračskými kuklami – prevedenie
s nízkym profilom z dôvodu
kompatibility so zváračskými kuklami

3M™ Časticový respirátor pre zváračov 9925
Klasifikácia:
EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D
Ochrana: Prach/aerosól/ozón/nepríjemný
zápach
Nominálny ochranný faktor: 10 pre ozón
a častice
Nižší než limit expozície na pracovisku (PEL)
v prípade nepríjemného zápachu
FFP2
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3M™ Časticové respirátory 8800
3M™ Mušľové respirátory 8825+ a 8835+ sú navrhnuté tak, aby pomáhali zlepšiť
nasadenie podľa tvaru a veľkosti tváre jednotlivých používateľov.
Vďaka robustnému krytu a šálkovitému dizajnu tieto respirátory spĺňajú osobitné
požiadavky skúšky zanášania pre tvárové respirátory a sú klasifikované podľa
normy EN 149 pod označením „R“, čo znamená, že sa môžu používať dlhšie ako
na jednej zmene.

Typické použitie
ŔŔ Stavebný priemysel
ŔŔ Stavba/opravy lodí
ŔŔ Farmaceutický priemysel
ŔŔ Zváranie a spájkovanie
ŔŔ Spracovanie chemických látok
ŔŔ Oceliarne a zlievarne
ŔŔ Výroba batérií

Vlastnosti a výhody:
Patentované mäkké vnútorné tesnenie tváre
ŔŔ Ohybný materiál pomáha pohodlne vytvarovať respirátor
podľa rôznych tvarov a veľkostí tváre
ŔŔ Inovatívny tvarovaný dizajn poskytuje ešte bezpečnejšie
utesnenie okolo nosa
ŔŔ Príjemný pocit na pokožke
ŔŔ Jednoduché čistenie na zaistenie hygieny používateľa
pomocou 3M™ Čistiacich utierok na dezinfekciu tesnenia
tváre 105 (podľa normy EN 149+A1)
ŔŔ Navrhnuté na zníženie zahmlievania ochranných okuliarov

3M™ Časticový respirátor 8825+
Klasifikácia:
EN 149:2001+A1:2009 FFP2 R D
Ochrana: Prach/aerosól/kovové výpary
Nominálny ochranný faktor: 12
FFP2

Inovatívny dizajn
ŔŔ Navrhnutý na zlepšenie nasadenia podľa tvaru a veľkosti
tváre jednotlivých používateľov
ŔŔ Označený pod písmenom „R“ v rámci normy EN 149.
Opätovne použiteľná – túto masku môžete používať dlhšie
ako jednu zmenu
ŔŔ Odolný voči samovoľnému zloženiu: osvedčil sa v horúcom
a vlhkom prostredí
ŔŔ Moderný a štýlový
ŔŔ Jednoduché nasadenie a zloženie
3M™ Pokročilé Filtračné Médium Electret (AEM)
ŔŔ Vysokoúčinný filtračný materiál, cez ktorý sa ľahko dýcha
ŔŔ Spĺňa požiadavky skúšky zanášania podľa normy EN
149:2001+A1:2009
ŔŔ Konzistentne vysoká kvalita funkčných vlastností
3M™ Cool Flow™ Výdychový Ventil
ŔŔ Účinný odvod nahromadeného tepla poskytuje chladnejšie
a pohodlnejšie nosenie a pomáha minimalizovať riziko
zahmlievania ochranných okuliarov
Nastaviteľné prešívané remienky na upevnenie na hlavu
ŔŔ Štvorbodové nastavenie poskytuje ešte väčší pocit
bezpečia
ŔŔ Pohodlné nosenie na hlave a na krku
Materiály
ŔŔ Tento produkt neobsahuje komponenty vyrobené z
ŔŔ prírodného kaučuku
ŔŔ kovu
ŔŔ PVC
Kompatibilný s
ŔŔ Ochranou zraku od 3M
ŔŔ Ochranou sluchu od 3M
* Model 8233E je momentálne k dispozícii len v niektorých krajinách (Česká republika).
Ekvivalentný s predchádzajúcim produktom 8835. Model 8233E obsahuje kovovú nosovú sponu.

www.3M.sk/OOPP

3M™ Časticový respirátor 8835+/8233E*
Klasifikácia:
EN 149:2001+A1:2009 FFP3 R D
Ochrana: Prach/aerosól/kovové výpary
Nominálny ochranný faktor: 50
FFP3
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3M™ Špeciálne respirátory
Špeciálne respirátory od spoločnosti 3M boli vytvorené na zaistenie ľahkej,
účinnej, pohodlnej a hygienickej ochrany dýchacích ciest v konkrétnom
pracovnom prostredí od zvárania až po triedenie odpadu.

Typické použitie

ŔŔ Oceliarne a zlievarne
ŔŔ Chemické látky vo forme prášku
ŔŔ Stavba/opravy lodí
Tieto špeciálne respirátory chránia pred prachom a aerosólom a zároveň sa
vyznačujú integrovanou vrstvou z aktívneho uhlia, ktorá zabezpečuje ochranu pred ŔŔ Výroba kovov
ŔŔ Výroba batérií
nepríjemným zápachom s intenzitou nižšou, než je nominálny ochranný faktor,
a v závislosti od typu produktu, pred nízkymi koncentráciami organických výparov ŔŔ Výroba farieb
ŔŔ Stavebníctvo
alebo kyslých plynov.
ŔŔ Zváranie
ŔŔ Triedenie odpadu

Vlastnosti a výhody:
3M™ Špeciálny časticový respirátor
9922

Odolný kryt a mušľové
prevedenie
ŔŔ Dobre sa prispôsobí
väčšine tvarov a veľkostí
tváre
ŔŔ Počas používania si dobre
zachováva svoj tvar
ŔŔ Odolný voči
samovoľnému zloženiu

Klasifikácia:
EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D
Ochrana: Prach/aerosól/nepríjemné
koncentrácie ozónu
Nominálny ochranný faktor:
10 pre častice a ozón
Nižší než limit expozície na pracovisku
(PEL) v prípade organických výparov

3M™ Vysokoúčinný
filtračný materiál
ŔŔ Účinná filtrácia s ľahkým
dýchaním
ŔŔ Konzistentne vysoká
kvalita funkčných
vlastností

FFP2

3M™ Cool Flow™
Výdychový Ventil
ŔŔ Účinný odvod
nahromadeného
tepla zabezpečuje
ochladzovanie a ešte
pohodlnejšie používanie
ŔŔ Odvádza vydychovaný
vzduch a minimalizuje
riziko zahmlievania
ochranných okuliarov
Uhlíková vrstva
ŔŔ Poskytuje ochranu
pred nepríjemnou
koncentráciou
organických výparov,
ktorá je nižšia ako
menovitý ochranný faktor
Farebne odlíšené remienky
ŔŔ Jednoduchá identifikácia
funkčných vlastností
podľa farebne odlíšených
remienkov
Kompatibilný s
ŔŔ Ochranou zraku od 3M
ŔŔ Ochranou sluchu od 3M

3M™ Časticový
respirátor
na špeciálne potreby
9914+
Klasifikácia:
EN 149:2001+A1:2009
FFP1 NR D
Ochrana: Prach/
aerosól/nepríjemné
koncentrácie
organických výparov
Nominálny ochranný
faktor: 4 pre častice
Nižší než limit
expozície
na pracovisku
(PEL) v prípade
organických výparov
FFP1
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3M™ Špeciálny
respirátor 9922
a 9926
Klasifikácia:
EN 149:2001+A1:2009
FFP2 NR D
Ochrana: Prach/
aerosól/nepríjemné
koncentrácie kyslých
plynov
Nominálny ochranný
faktor: 12 pre častice
Nižší než limit
expozície
na pracovisku (PEL)
v prípade kyslých
plynov
FFP2

3M™ Špeciálny
respirátor 9936
Klasifikácia:
EN 149:2001
+A1:2009 FFP3 R D
Ochrana: Prach/
aerosól/nepríjemné
koncentrácie kyslých
plynov
Nominálny ochranný
faktor: 50 pre častice
Nižší než limit
expozície
na pracovisku (PEL)
v prípade kyslých
plynov
FFP3

3M™ Časticové respirátory na jedno použitie

3M™ Časticové respirátory 8000
3M™ Respirátory 8000 poskytujú ľahkú, pohodlnú a účinnú ochranu dýchacích
ciest pred prachom a aerosólom. Šálkovitý tvar, prevedenie s dvoma remienkami,
vnútorná pena na nos a nosová spona umožňujú pohodlné nosenie pre rôzne
veľkosti tváre.
Kryt odolný voči pádu a 3M™ Cool Flow™ výdychový ventil v respirátoroch 8822
a 8812 zaisťujú trvanlivú a pohodlnú ochranu najmä v horúcom a vlhkom prostredí.

Typické použitie
ŔŔ Stavebníctvo
ŔŔ Stavba/opravy lodí
ŔŔ Farmaceutický priemysel/laboratóriá
ŔŔ Spracovanie kaučuku/plastov
ŔŔ Oceliarne a zlievarne
ŔŔ Agrochemikálie
ŔŔ Poľnohospodárstvo
ŔŔ Výroba základných kovov
ŔŔ Chemické látky vo forme prášku

Vlastnosti a výhody:
Komfort
ŔŔ Tradičný šálkovitý
tvar s nosovou sponou
v prevedení s dvomi
remienkami
ŔŔ Pohodlný, ľahký dizajn
s možnosťou zloženia
z tváre

3M™ Časticový respirátor 8822
Klasifikácia:
EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D
Ochrana: Prach/aerosól
Nominálny ochranný faktor: 12
FFP2

Bezpečnosť
ŔŔ Spoľahlivá a účinná
ochrana pred jemnými
časticami
ŔŔ Trvanlivý vnútorný
kryt odolný voči
samovoľnému zloženiu
3M™ Cool Flow™
Výdychový Ventil
ŔŔ Účinný odvod
nahromadeného
tepla zabezpečuje
ochladzovanie
a ešte pohodlnejšie
používanie
ŔŔ Odvádza vydychovaný
vzduch a minimalizuje
riziko zahmlievania
ochranných okuliarov
Kompatibilný s
ŔŔ Ochranou zraku od 3M
ŔŔ Ochranou sluchu
od 3M

3M™ Časticový respirátor 8812
Klasifikácia:
EN 149:2001+A1:2009 FFP1 NR D
Ochrana: Prach/aerosól
Nominálny ochranný faktor: 4
FFP1

3M™ Časticový respirátor 8710*
Klasifikácia:
EN 149:2001+A1:2009 FFP1 NR Dl
Ochrana: Prach/aerosól
Nominálny ochranný faktor: 4
FFP1

3M™ Časticový respirátor 8810
Klasifikácia:
EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D
Ochrana: Prach/aerosól
Nominálny ochranný faktor: 12
*Model 8710 je momentálne k dispozícii len v niektorých krajinách (Česká republika, Maďarsko).

www.3M.sk/OOPP
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3M™ Časticové respirátory na jedno použitie

3M™ Časticové respirátory 8300
S 3M™ Respirátormi 8300 oceníte výhody mäkkej výstuže, ktoré vám spríjemnia
ťažkú prácu.
Pri návrhu respirátorov zo série 8300 sa zohľadňovalo najmä pohodlie. Super
mäkká výstuž poskytuje okamžitý a trvalý komfort, kým robustný dizajn dodáva
sérii 8300 charakter odolných a trvanlivých produktov. To všetko napomáha pri
zvyšovaní pohodlia používateľa. Spoločnosť 3M ponúka komplexný sortiment
ochrany dýchacích ciest, ktorý zahŕňa rôzne úrovne a štýly ochrany, a umožňuje
vám vybrať si ochranu, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám.

Typické použitie
ŔŔ Stavebníctvo
ŔŔ Ťažba v lomoch
ŔŔ Hrnčiarstvo/výroba keramiky
ŔŔ Strojárstvo
ŔŔ Farmaceutický priemysel
ŔŔ Píly
ŔŔ Oceliarne a zlievarne
ŔŔ Stavba lodí
ŔŔ Spracovanie kovov

Vlastnosti a výhody:
Prešívané remienky
ŔŔ Materiál bol zvolený vzhľadom
na maximálne pohodlie a trvanlivosť
ŔŔ Farebne označené remienky
na upevnenie k hlave zabezpečujú
jednoduchú identifikáciu úrovne
ochrany

3M™ Časticový respirátor 8833
Klasifikácia: EN 149:2001+A1:2009
FFP3 R D
Ochrana: Prach/aerosól
Nominálny ochranný faktor: 50
FFP3

Nosová spona M
ŔŔ Nosová spona umožňuje
používateľom rýchle a jednoduché
upravenie v okolí nosa a ponúka
väčšie pohodlie
Robustný vonkajší kryt
ŔŔ Konštrukcia krytu ponúka
používateľom dlhšiu životnosť
produktu
3M™ Cool Flow™ Výdychový Ventil
ŔŔ Ventil Cool Flow znižuje akumuláciu
tepla a ponúka používateľom
pohodlnú ochranu aj v horúcom
a vlhkom prostredí
3M™ Vysokoúčinný filtračný materiál
ŔŔ Účinná filtrácia pomáha
používateľom ľahko dýchať
cez respirátor a poskytuje ešte
pohodlnejšiu ochranu
Mäkká vnútorná vrstva Cushion-Fit
ŔŔ Super mäkká polstrovaná vnútorná
výstelka zvyšuje pohodlie
používateľa
Okraj z mäkkej peny Soft Waffle Edge
ŔŔ Ohybný štruktúrovaný okraj
poskytuje pohodlné nosenie a pocit
zaistenia na tvári
Mäkká vnútorná dosadacia línia Soft
Inner Face Seal (len 8833)
ŔŔ Umožňuje bezpečné nasadenie, ktoré
sa prispôsobí potrebám používateľa
a zvyšuje jeho pohodlie
ŔŔ Respirátor je možné vyčistiť
na zaistenie hygieny používateľa,
*8710 je momentálne k dispozícii len
ak sa používa dlhšie než na jednej
v niektorých krajinách (Česká republika,
zmene
Maďarsko).
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3M™ Časticový respirátor 8322*
Klasifikácia: EN 149:2001+A1:2009
FFP2 NR D
Ochrana: Prach/aerosól
Nominálny ochranný faktor: 12
FFP2

Opakovane použiteľné
masky
Polomasky a celotvárové masky od spoločnosti 3M majú vynikajúce vlastnosti a kvalitu pri
dlhodobom používaní a všetky produkty v sebe spájajú pohodlie a jednoduchosť používania.
3M™ Masky musia úspešne prejsť prísnymi skúškami kontroly kvality a zároveň musia zaistiť
konzistentne vysokú úroveň bezpečnosti.
Výber správnej masky a typu filtra závisí od vášho konkrétneho pracovného prostredia
a od individuálnych požiadaviek. Spoločnosť 3M vám môže pomôcť vybrať ochranu, s ktorou
dosiahnete optimálne výsledky.

www.3M.sk/OOPP
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3M™ Opakovane použiteľné masky

4-kroková metóda
1. Identifikácia rizík
Použitie

Maľovanie, striekanie, lakovanie, povrchová
úprava

Riziko

Odporúčané ochrana

Farba na báze rozpúšťadla**

A2P3 R

Striekanie farby proti zanášaniu/brúsenie

A2P3 R

Vodou riediteľná farba

A1P2 R

Rozpúšťadlá, živice, syntetické živice**

A2P3 R

Latexová farba, zvyškové rozpúšťadlá

A2P3 R

Ochranné nátery na drevo

A1P2 R

Údržba

Dezinfekcia, čistenie*

ABEK1P2 R

Dekorácia

Lepidlo v spreji, pena, lak, lepidlo

A1P2 R

Likvidácia odpadu

Baktérie, spóry, zápach

A1P2 R

Poľnohospodárstvo

Pesticídy, insekticídy

ABEK1P2 R

Spracovanie dreva

Lepenie, tmely v spreji

A2P3 R

Asfaltovanie

A2P3 R

Tesnenie

A1P2 R

Striekanie penovej izolácie

A1P2 R

Organické rozpúšťadlo/s teplotou varu nižšou ako 65 °C

AXP3 R

Odstraňovač náteru na báze amoniaku

ABEK

Polyuretánový náter**

ABEK1P3 R

Lak na báze rozpúšťadla

A2

Lak na báze vody

A1

Lepidlá na báze rozpúšťadiel

A1

Oxid siričitý

ABE

Kyselina chlorovodíková

ABE

Tekuté organické hnojivo

ABEK

Čpavok

K

Formaldehyd

A1 + Form

Preprava/skladovanie nebezpečného tovaru

ABEK1P3 R

Stavebníctvo, brúsenie, rezanie, vŕtanie

Ochranná vrstva

Lepenie

Práca s

Upozornenie:
Táto tabuľka uvádza len základné informácie. Nemala by slúžiť ako jediný zdroj pri výbere masky. Podrobnosti o výkone a obmedzeniach sú uvedené na obale masky a v používateľskej
príručke. Pred použitím akejkoľvek masky si používateľ musí prečítať návod na použitie daného výrobku a musí mu porozumieť. Taktiež je povinný dodržiavať legislatívu príslušnej krajiny.
* s výnimkou formaldehydu
** pri výskyte izokyanátov kontaktujte zákaznícku linku spoločnosti 3M na čísle +44 (0) 870 60 800 60 alebo miestnu pobočku spoločnosti 3M.

Biela – Ochrana proti časticiam
Hnedá – Ochrana proti organickým výparom
Sivá – Ochrana proti anorganickým výparom
Žltá – Ochrana proti kyslým plynom
Zelená – Čpavok a jeho deriváty
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2. Vyhodnotenie rizika
Nominálny ochranný faktor (NPF) pre opakovane použiteľné polomasky a celotvárové masky*
Klasifikácia filtra

NPF* s 3M Polomaskou

NPF* s 3M Celotvárovou maskou

P1

4

5

P2

12

16

P3

50

200

Filtre proti plynom a výparom
triedy 1

10 alebo 1000 ppm (podľa toho, čo je nižšie)

200 alebo 1000 ppm (podľa toho, čo je nižšie)

Filtre proti plynom a výparom
triedy 2

10 alebo 5000 ppm (podľa toho, čo je nižšie)

200 alebo 5000 ppm (podľa toho, čo je nižšie)

Filter AX na nízku teplotu varu (organické zloženie s nízkou teplotou varu pod 65 °C). Filter AX je určený na použitie iba s 3M™ celotvárovými maskami. Filtre AX sa môžu použiť len
počas jednej zmeny.
Filter A1 a A2 proti organickým výparom s teplotou varu nad 65 °C.
*Ak je k dispozícii miestny priradený ochranný faktor (APF), použite ho.
Nominálny ochranný faktor (NPF) – číslo odvodené od maximálneho percenta celkového povoleného prieniku dovnútra podľa platných európskych noriem pre danú triedu prostriedkov
na ochranu dýchacích ciest.

3.1 Výber správnej masky
3M™ Série opakovane použiteľných masiek

4000+

6000

6500QL

7500

6000

Polomasky

Polomasky

Polomasky

Polomasky

•

•

•

Celotvárové
masky

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Odolnosť
Bez údržby
Okamžite na použitie
Pohodlnosť
Nízka hmotnosť
Jednoduché nasadenie
Nastaviteľné upínacie remienky

•
•
•
•
•
•

Funkcia Drop Down

•

Jednoduché čistenie
Jednoduchá demontáž pri údržbe
3M™ Cool Flow Výdychový Ventil
Kompatibilita s 3M systémom prívodu vzduchu
Modulárny systém výmeny filtra
Rôzne druhy filtrov

•

•
•
•

Ochrana zraku
Náhradné diely
Príslušenstvo
Viac veľkostí
Farebne odlíšené veľkosti

www.3M.sk/OOPP

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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3.2 Výber správneho filtra
Ako si vybrať filter?
Posúdenie rizika
Vyskytujú sa v danom prostredí iba
častice alebo aj plyny a výpary?

Typ masky
Ide o celotvárovú masku alebo
polomasku?

Znečisťujúca látka
Aké množstvo znečisťujúcej látky sa vo
vzduchu vyskytuje?

Kompatibilita
Aké ďalšie osobné ochranné
pracovné prostriedky sú potrebné,
napr. zváračská kukla?

Pohodlie a praktickosť
Úroveň ochrany filtra, hmotnosť,
vyváženosť, zorné pole, kompatibilita
s ďalším vybavením, ako sú napríklad
tvárové štíty.

Prostredie
Bude filter zanášaný prachom?

Spoločnosť 3M vám môže pri výbere a životnosti pomôcť prostredníctvom bezplatnej softvérovej aplikácie Select and Service Life Software.

3M™ Softvérová aplikácia pre výber a životnosť Select and Service Life www.3M.com/SLS

Prehľad 3M™ Opakovane použiteľných masiek a filtrov

ALEBO
6035 P3 R

ALEBO
2125 P2 R 2135 P3 R

A
603

Ochrana len pred
časticami

A
5911 P1 R
5925 P2 R
5935 P3 R

501

6000 Celotvárová maska
6051 A1
6051i A1
6055 A2
6055i A2

6054 K1
6057 ABE1
6059 ABEK1
6075 A+Formaldehyd

Ochrana len pred
plynmi a výparmi

7500 Polomaska
Ochrana pred
časticami
a nepríjemnými
zápachmi

ALEBO
6038 P3 R-HF

2128 P2 R

2138 P3 R

6500QL Polomaska

ALEBO

6000 Polomaska

6091 A1P3 R
6092 A1B1E1K1P3 R +Formaldehyd
6095 A2P3 R
6096 A1E1HgP3 R
6098 AXP3 NR*
6099 A2B2E2K2HgP3 R* + Formaldehyd

A

6051 A1
5911 P1 R
6051i A1
5925 P2 R
6055 A2
5935 P3 R
6055i A2
6054 K1
6057 ABE1
6059 ABEK1
6075 A1+Formaldehyd

Kombinovaná
ochrana pred
časticami, plynmi
a výparmi

A

501

* Len na použitie s celotvárovými
maskami od spoločnosti 3M
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3M™ Filtre na použitie s opakovane použiteľnými maskami
Spoločnosť 3M má viac ako 30-ročné skúsenosti s výrobkami na ochranu dýchacích ciest, vďaka čomu môžete našej
značke dôverovať. Naše filtre neponúkajú len ochranu – naše inovácie sa postupne zamerali na jednoduchšiu a pohodlnejšiu
bezpečnosť. Moderné technológie filtrov poskytujú nižší odpor pri dýchaní a dvojitá náplň a kompaktné prevedenie súčasne
ponúkajú lepšie rozloženie hmotnosti a väčšie zorné pole. Filtre a masky spoločnosti 3M, ktoré stačí otočiť a zacvaknúť,
sú vybavené 3M™ bajonetovým systémom pripevnenia filtra umožňujúcim pripojiť ľubovoľnú kombináciu (okrem
kombinovaných filtrov 6098 a 6099, ktoré musia byť použité s celotvárovými maskami 3M).

3M™ Kombinované filtre

Chránia pred časticami aj plynmi. Používajú sa rôzne kombinácie filtrov proti
časticiam, plynom a výparom podľa prítomnosti plynov alebo výparov vo vzduchu.
3M™ Filtre proti plynom, výparom a časticiam série 6000
Filter

Úroveň ochrany

Ochrana pred

6091

NOVÝ

A1P3 R

Organické plyny a výpary s teplotou varu nad
65 °C a častice

6092

NOVÝ

A1B1E1K1P3 R +
formaldehyd

Organické výpary s teplotou varu nad 65 °C,
anorganické výpary, kyslé plyny, čpavok a jeho
deriváty, formaldehyd do koncentrácie 10 ppm
a častice

6095

NOVÝ

A2P3 R

Organické plyny a výpary s teplotou varu nad
65 °C a častice

6096

NOVÝ

A1E1HgP3 R

Organické výpary s teplotou varu nad 65 °C,
kyslé výpary, ortuť a častice

6098*

AXP3 NR

Organické výpary s teplotou varu pod 65 °C
a častice

6099*

A2B2E2K2HgP3 R
+ formaldehyd

Organické výpary s teplotou varu nad 65 °C,
anorganické výpary, kyslé plyny, čpavok a jeho
deriváty, ortuť, formaldehyd do koncentrácie
10 ppm a častice

NOVÝ

3M™ Kombinovaný filter 6098

Praktickosť a flexibilita
Tri nové kombinované filtre vyhovujú ešte širšiemu spektru použitia.
Klasifikácia filtrov 6096 a 6099 sa rozšírila a zahŕňa aj ďalšie znečisťujúce látky.

* Len v prípade celotvárových masiek.

www.3M.sk/OOPP
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3M™ Filtre proti plynom a výparom

Filtre proti plynom a výparom chránia výlučne pred plynmi a výparmi. Tieto filtre
možno podľa potreby kombinovať s niektorými filtrami častíc.
3M™ Filtre proti plynom a výparom s 3M™ Indikátorom životnosti série 6000i
Úroveň ochrany

Ochrana pred

6051i

Filter
NOVÝ

A1

Organické plyny a výpary s teplotou varu > 65 °C

6055i

NOVÝ

A2

Organické plyny a výpary s teplotou varu > 65 °C

Pre ďalšie informácie si prosím preštudujte 6051i a 6055i pokyny pre užívateľa alebo vyskúšajte
3M™ Softvérovú aplikáciu na výber a určenie životnosti filtrov Select and Service Life. Je
dôležité, aby ste filtre proti plynom a výparom včas vymieňali. Ak sa filter používa príliš dlho,
môže dôjsť k prieniku rizikového faktora do masky. Na označenie doby, počas ktorej možno súbor
filtrov používať predtým, než sa musí vymeniť, sa používa pojem životnosť. Filtre ESLI sú vhodné
ako primárny spôsob výmeny iba v prípade niektorých organických výparov a expozičných
koncentrácií, ktoré tiež musia byť nižšie ako expozičný limit na pracovisku (PEL).

Optimalizované použitie filtra

Navrhnutý na indikáciu životnosti podľa
individuálneho spôsobu expozície a využitia
na ochranu dýchacích ciest.

Dôveryhodná ochrana

Indikátor je jednoduchým nástrojom
integrovaným do každého filtra radu 6000i
za účelom rýchlej vizuálnej kontroly.

3M™ Filter proti plynom
a výparom 6051i
Jednoduché použitie

Dokáže používateľom pomôcť určiť, kedy
musia svoj filter vymeniť vo vhodnom
prostredí, alebo ho možno používať ako
doplnok aktuálneho plánu výmeny filtrov.

3M™ Filtre proti plynom a výparom série 6000
Úroveň ochrany

Ochrana pred

6051

Filter

A1

Organické plyny a výpary s teplotou varu > 65 °C

6054

K1

Čpavok a jeho deriváty

6055

A2

Organické výpary s teplotou varu > 65 °C

6057

ABE1

Organické výpary s teplotou varu > 65 °C, anorganické výpary, kyslé plyny

6059

ABEK1a

Organické výpary s teplotou varu > 65 °C,
anorganické výpary, kyslé plyny, čpavok a jeho
deriváty

6075

A1+ formaldehyd

Organické výpary s teplotou varu > 65 °C a formaldehyd do 10 ppm

Komfort

Zabezpečuje dobré rozloženie hmotnosti
na tvári. Ponúka nižší odpor pri dýchaní.
Lichobežníkový tvar pomáha zaistiť
vynikajúce zorné pole.
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Kompatibilita

Možnosť použitia so všetkými kombináciami
celotvárových masiek a polomasiek s filtrami
častíc aj bez nich.

3M™ Filter proti plynom a výparom
6057

3M™ Opakovane použiteľné masky

3M™ Časticové filtre

Časticové filtre chránia len pred časticami, t. j. prachom, aerosólom, dymom, plesniam,
baktériám atď. Niektoré z našich filtrov zabezpečujú ochranu pred nepríjemným
zápachom.
3M™ Časticové filtre série 6035/6038
Filter
6035

6038

Úroveň ochrany

Ochrana pred

P3 R

Pevné a kvapalné častice – v pevnom plastovom
kryte na použitie v náročných podmienkach

P3 R

Pevné a kvapalné častice. Plynný fluorovodík
až do koncentrácie 30 ppm a ochrana pred nepríjemnou úrovňou organických výparov a kyslých
plynov pri nižšom než nominálnom ochrannom
faktore v pevnom plastovom kryte na použitie
v náročných podmienkach

502*

Držiak filtra

Životnosť

Tieto filtre majú väčšiu povrchovú plochu
než mnohé štandardné filtre, t. j. 1,8-krát
väčšiu povrchovú plochu než filter z radu
2000, čo môže v prípade niektorých typov
aplikácií predĺžiť životnosť.

Jednoduchá kontrola tesnenia

Jednoducho stlačte pevný kryt filtra
a použite funkciu 3M™ pružinovej kontroly
tesnenia.

3M™ Časticové filtre 6038
Praktickosť

Vďaka tvrdému krytu možno tento filter
použiť aj v nepriaznivých podmienkach, kde
je potrebná jednoduchá dekontaminácia
a ochrana. Tvrdý kryt filtra 6038 chráni aj
pred iskrami a vysokými teplotami.

3M™ Časticové filtre série 5000
Filter

Úroveň ochrany

Ochrana pred

5911**

P1 R

Pevné a kvapalné častice

5925**

P2 R

Pevné a kvapalné častice

5935**

P3 R

Pevné a kvapalné častice

501

Držiak filtra

603

Držiak filtra

Možnosť kombinácie

Možno ich kombinovať s 3M™ Filtrami proti
plynom a výparom série 6000 pomocou
držiaka 501 alebo používať samostatne
s držiakom filtra 603 a 501.

Komfort

Ľahké, s nízkym odporom pri dýchaní
a vynikajúcim zorným poľom pri použití
s filtrami proti plynom a výparom
série 6000.

3M™ Časticové filtre 5911
Praktickosť

Sú mimoriadne užitočné, ak musíte
vymieňať časticové filtre častejšie ako filter
proti plynom a výparom.

3M™ Časticové filtre série 2000
Filter

Úroveň ochrany

Ochrana pred

2125

P2 R

Pevné a kvapalné častice

2128

P2 R

Ochrana proti pevným a kvapalným časticiam,
proti ozónu až do 10-násobku nominálneho
ochranného faktora, organickým výparom/
kyslým plynom

2135

P3 R

Pevné a kvapalné častice

2138

P3 R

Ochrana proti pevným a kvapalným časticiam,
proti ozónu až do 10-násobku nominálneho
ochranného faktora, organickým výparom/
kyslým plynom

502*

Komfort

3M™ Časticové filtre série 2000

Držiak filtra

Obe strany filtra sú priedušné, čo zväčšuje
povrchovú plochu a znižuje odpor pri
dýchaní.

Kompatibilita

Možnosť použitia s polomaskami/
celotvárovými maskami a dokonca aj pod
zváračskými kuklami.

Odolnosť

Tieto filtre sú odolné voči oderom
a vlhkosti.

* Držiak filtra 502 umožňuje kombinovať filtre plynov a výparov série 6000 s filtrami častíc série 2000 alebo 6000.
** Filtre série 5000 možno používať s filtrami série 6000 na získanie kombinovanej ochrany pred plynmi a časticami
s držiakom 501 a bez filtrov série 6000 s adaptérom filtra 603 a držiakom filtra 501.

www.3M.sk/OOPP
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3M™ Opakovane použiteľné masky

4. Nacvičte si správne nasadenie a použitie
Na zaistenie efektívnej ochrany sa uistite, že viete, ako
používať a udržiavať svoje vybavenie na ochranu dýchacích
ciest. Pracovníci predaja a technickej podpory spoločnosti
3M vám pomôžu stanoviť vaše vzdelávacie potreby a môžu
priamo u vás zabezpečiť školenia a konzultácie súvisiace so
všetkými aspektmi ochrany dýchacích ciest prispôsobenými
vašim individuálnym potrebám.

1.

Nasaďte si masku cez ústa a nos,
ale spodné remienky nechajte
uvoľnené. Pretiahnite horný
remienok cez hlavu s fixáciou
umiestnenou na temene hlavy.

2.

Uchopte remienky, umiestnite
ich za krk a pripevnite ich hákmi
do seba.

3.

Potiahnutím za konce upravte
napätie remienka, kým nebude
maska správne nasadená.
Nastavením pracky na hornom
a dolnom remienku vyrovnajte
napätie remienka. Remienky príliš
neuťahujte.

Ak sa chcete poradiť o skúške správneho
nasadenia, obráťte sa na odborníkov
spoločnosti 3M.

Kvalitatívna skúška správneho nasadenia

Kvantitatívna skúška správneho nasadenia

28

Pri každom nasadení 3M™ Opakovane
použiteľnej masky skontrolujte tesnenie.

Kontrola tesnenia pretlakom
Rukou zakryte otvor v kryte
výdychového ventilu. Buďte opatrný,
aby ste nezmenili polohu masky.
Zľahka vydýchnite. Ak sa maska mierne
vyduje, ale nedôjde k žiadnemu úniku
vzduchu medzi tvárou a maskou,
utesnenie masky je správne.*
*Ak dôjde k úniku vzduchu, upravte polohu masky na tvári
a/alebo upravte napätie remienkov, aby ste úniku zabránili.
Ak sa vám správne nasadenie nepodarí, nevstupujte
do kontaminovaného priestoru. Obráťte sa na svojho
nadriadeného.
Poznámka: Pred výdajom akejkoľvek masky na účely
používania v kontaminovanom priestore musí byť vykonaná
kvalitatívna alebo kvantitatívna skúška správneho
nasadenia.
Poznámka: Správne nasadenie skontrolujte pretlakom a/
alebo podtlakom po každom nasadení masky.

Kontrola utesnenia podtlakom
Pomocou 3M™ časticových filtrov
Rukami stlačte alebo pritlačte kryty
filtra proti maske, aby ste obmedzili
prúdeniu vzduchu. Buďte opatrný, aby
ste nezmenili polohu masky. Zľahka
sa nadýchnite. Ak cítite, že sa maska
mierne stlačila a pritisla k vašej tvári,
ale nedošlo k žiadnemu úniku vzduchu
medzi tvárou a maskou, utesnenie
masky je správne.*

Pomocou 3M™ filtrov proti plynom
a výparom
Položte dlane cez zásobníky filtra
a zľahka sa nadýchnite. Maska by sa
mala mierne stlačiť. Ak dôjde k úniku
vzduchu medzi tvárou a utesnením
masky, zmeňte polohu masky
a upravte remienky tak, aby bolo
upevnenie tesnejšie. Ak sa vám správne
nasadenie nepodarí, nevstupujte
do kontaminovaného priestoru. Obráťte
sa na svojho nadriadeného.*

Pomocou 3M™ Časticových filtrov
Priložte palce na strednú časť filtrov
a obmedzte prúdenie vzduchu
do respirátorovej rúrky filtrov. Buďte
opatrný, aby ste nezmenili polohu
masky. Zľahka sa nadýchnite. Ak cítite,
že sa maska mierne stlačila a pritisla
k vašej tvári, ale nedošlo k žiadnemu
úniku vzduchu medzi tvárou a maskou,
utesnenie masky je správne.*

3M™ Opakovane použiteľné masky

3M™ Bezúdržbové opakovane použiteľné masky série 4000+
Táto maska si nevyžaduje montáž dielov ani údržbu, je jednoduchá, ľahká, dobre vyvážená a ponúka
spoľahlivú ochranu dýchacích ciest pred plynmi, výparmi a časticami, ktoré sa bežne vyskytujú
v rôznych priemyselných odvetviach. Vďaka jedinečnej technológii lepených uhlíkových vlákien maska
priľne k tvári a správne sadne pod viacerými typmi ochranných prostriedkov, pričom nenaruší zorné
pole a zabezpečí pohodlné pracovné podmienky.

Vlastnosti a výhody:
3M™ Bezúdržbová maska série 4000+
Klasifikácia: EN405:2001+A1:2009

Pohodlná a účinná ochrana
ŔŔ Dizajn s nízkym profilom na lepšie
periférne videnie
ŔŔ Dizajn s nízkou hmotnosťou
a dobrým vyvážením
ŔŔ Mäkký, nealergénny materiál
s lemovaným utesnením tváre,
bolo preukázané, že konzistentne
presahuje požiadavky európskej
normy na ľahké dýchanie1
Praktickosť
ŔŔ Jednodielne, bezúdržbové
prevedenie
ŔŔ K dispozícii sú štyri verzie, z ktorých
každá poskytuje ochranu pred inými
rizikami v rôznych odvetviach
ŔŔ Opätovne uzatvárateľný obal
umožňuje pohodlné a čisté
skladovanie medzi jednotlivými
použitiami
Výdychový ventil
ŔŔ Centrálna poloha výdychového
ventilu na efektívne odvádzanie tepla
a vlhkosti z tváre
Možnosť úpravy
ŔŔ Pomáha dosiahnuť stabilné
a bezpečné nasadenie
ŔŔ Ľahko upraviteľný remienok na krku

Kompatibilita s:
• Ochranou zraku od 3M
• Ochranou sluchu od 3M

Úsporné
ŔŔ Možno ho používať, kým nedôjde
k poškodeniu, upchatiu filtrov
časticami alebo nasýteniu filtrov
plynom. Bolo preukázané,
že konzistentne presahuje minimálne
normy týkajúce sa životnosti filtra2,
čo môže viesť k dlhším intervalom
medzi výmenami a dlhodobo aj
k úsporám vynaložených nákladov
Príslušenstvo
ŔŔ S predĺžením životnosti hlavných
filtrov proti časticiam pomôže
3M™ Ochranné rúško 400+

www.3M.sk/OOPP

3M™ Bezúdržbová maska série 4000+
zahŕňa:

Protokol o skúške INSPEC INTERNATIONAL 1.10.06.29
a priebežne publikované údaje týkajúce sa kvality
2
Testy realizovala spoločnosť 3M, priebežne publikované
údaje týkajúce sa kvality. Napríklad v roku 2012: prešlo
testmi 300 produktov, pričom všetky vzorky prekročili
minimálnu úroveň kapacity filtra plynov a výparov podľa
normy EN 405.
1

3M™ Opakovane
použiteľná
maska 4251+
Organické výpary* +
častice
FFA1P2 R D

3M™ Opakovane
použiteľná maska
4255+
Organické výpary* +
častice
FFA2P3 R D

3M™ Opakovane
použiteľná
maska 4277+
Organické výpary*/
anorganické výpary
+ kyslé plyny/častice
FFABE1P3 R D

3M™ Opakovane
použiteľná
maska 4279+
Organické výpary*/
anorganické výpary
+ kyslé plyny/
čpavok/častice
FFABEK1P3 R D

* Bod varu organických výparov > 65 °C
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3M™ Opakovane použiteľné masky

3M™ Opakovane použiteľné polomasky série 7500
Masky série 7500 od spoločnosti 3M nastavili nový štandard pohodlia. Táto maska bola navrhnutá
vzhľadom na používateľa. Má mäkký tesniaci povrch a vďaka jedinečnému 3M™ Cool Flow™
Ventilu zvyšuje pohodlie používateľa a uľahčuje správne nasadenie. Nižší odpor pri dýchaní pomáha
minimalizovať akumuláciu tepla v maske a zvyšuje vaše pohodlie.
Dodáva sa v troch veľkostiach, pričom všetky masky sú vybavené 3M™ Bajonetovým systémom
pripojenia, ktorý ponúka široké spektrum dvojitých ľahkých filtrov na ochranu pred plynmi, výparmi
a časticami podľa vašich individuálnych potrieb. Možnosť použitia s 3M™ Systémami prívodu vzduchu.

Vlastnosti a výhody:
Náhlavný postroj
ŔŔ Vyvážené, bezpečné nasadenie
ŔŔ Menší tlak a napätie v miestach
upevnenia
Tvárová časť
ŔŔ Funkcia DropDown na väčšie
pohodlie počas prestávok
ŔŔ Kompatibilný s 3M Ochranou hlavy
a zraku
ŔŔ Mäkký silikónový materiál tvárovej
časti pre komfort a odolnosť
ŔŔ Tenký priestor nosového mostíka
na väčšie pohodlie
ŔŔ Kompletne udržiavateľné
ŔŔ Nízka hmotnosť – len 136 gramov

3M™ Polomaska série 7500
Klasifikácia: EN140:1998
3M™ Polomaska 7501 – malá (sivomodrá)*
3M™ Polomaska 7502 – stredná (svetlomodrá)
3M™ Polomaska 7503 – veľká (tmavomodrá)

3M™ Cool Flow™ Výdychový ventil
ŔŔ Menší odpor pri výdychu
ŔŔ Ľahšie dýchanie
ŔŔ Menšia akumulácia tepla a potu
ŔŔ Znižuje vibrácie ventilu.
ŔŔ Smer prúdenia vydychovaného
vzduchu nadol
ŔŔ Zostáva čistý
Prevedenie s nízkym profilom
ŔŔ Minimalizuje narušenie zorného poľa
ŔŔ Minimalizuje zachytávanie nečistôt
ŔŔ Znížené zahmlievanie ochranných
okuliarov
ŔŔ Elegantný vzhľad a príjemné nosenie
Pripojenie filtra
ŔŔ Dvojitý filter poskytuje menší odpor
pri dýchaní
ŔŔ Lepšie rozloženie hmotnosti a lepšie
vyváženie
ŔŔ Lepšie periférne videnie
ŔŔ Bezpečné a pevné nasadenie
ŔŔ Optické označenie miesta pripojenia
ŔŔ Flexibilný systém pre filtre plynov,
výparov a častíc
ŔŔ Voliteľné pripojenie privádzaného
vzduchu
Plus
ŔŔ K dispozícii je kompletný sortiment
náhradných dielov (pozrite si
nasledujúcu stranu)
30

Kompatibilná s:

3M™ S-200+ Systémom prívodu vzduchu 3M
3M Ochranou zraku
3M Ochranou sluchu

*Momentálne k dispozícii len v niektorých
krajinách (Česká republika, Maďarsko).

3M™ Opakovane použiteľné masky

3M™ Údržba a náhradné diely
Na zaistenie úrovne ochrany, optimalizáciu účinnej životnosti zariadenia
a prevenciu ďalších nákladov spojených s výmenou je mimoriadne dôležité
opakovane použiteľné masky pravidelne kontrolovať a udržiavať.

Pred použitím
ŔŔ Skontrolujte masku, či je správne
nasadená, prípadne či nemá
poškodené diely. V prípade potreby
ich vymeňte.
ŔŔ Skontrolujte výdychový ventil
a sedlo. Všetky poškodené alebo
znehodnotené ventily musia byť
vymenené.
Raz za mesiac
ŔŔ Vykonajte všetky kontroly typu „pred
použitím“.
ŔŔ Skontrolujte: tvárové tesnenie,
remienky, náhlavný postroj a ventily.
ŔŔ Mesačnú kontrolu zaznamenajte.

A

B

Po použití
ŔŔ Výrobok sa odporúča čistiť
po každom použití.
ŔŔ Vyberte filter plynov/výparov
a/alebo častíc.
ŔŔ Utrite masku 3M™ 105 Utierkou
alebo ju ponorte do teplého
čistiaceho roztoku. Teplota vody
nesmie prekročiť 50 °C. Masku
vydrhnite mäkkou kefkou dočista.
ŔŔ Opláchnite čistou teplou vodou.
ŔŔ Nechajte vyschnúť
v nekontaminovanom prostredí.
Objednávanie spotrebného materiálu,
náhradných dielov a príslušenstva
Ak chcete požiadať o cenovú ponuku
alebo chcete tieto položky objednať,
obráťte sa na svojho schváleného
predajcu spoločnosti 3M.
Ďalšie informácie a odporúčania
Ak potrebujete ďalšiu pomoc
ohľadom starostlivosti a údržby
3M™ Opakovane použiteľných
masiek, obráťte sa, prosím, na našu
linku podpory zákazníkov alebo
na miestneho obchodného zástupcu
spoločnosti 3M.

D

C

Číslo dielu 3M

A

Náhlavný postroj

7581

B

Klapka
nádychového
ventilu

7582l

C

Výdychový ventil

D

Držiak filtra

7583
M07586

VŠETKY POŠKODENÉ DIELY
OKAMŽITE VYMEŇTE, ABY SA
ZACHOVALA SPRÁVNA ÚROVEŇ
OCHRANY.

www.3M.sk/OOPP
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3M™ Opakovane použiteľné masky

3M™ Opakovane použiteľné polomasky série 6500
3M™ Opakovane použiteľné polomasky série 6500QL sú určené do nepriaznivých podmienok
a znečisteného prostredia. Zachovajte si výkonnosť a chráňte sa – séria 6500QL prináša trvanlivosť
a stabilitu vďaka pevnému, mierne štruktúrovanému silikónovému utesneniu tváre a pevnému
prevedeniu tela masky.

Vlastnosti a výhody:
Tvarovaný dizajn s nízkym profilom
ŔŔ Zjednodušené čistenie a údržba
vďaka minimálnemu množstvu dielov
a otvorov
ŔŔ Vylepšený dizajn polomasky so
širokým zorným poľom
ŔŔ Kompatibilita s 3M™ zváračskými
kuklami/štítmi na brúsenie

3M™ Opakovane použiteľné
polomasky série 6500QL
3M™ Polomaska 6501QL – malá
3M™ Polomaska 6502QL – stredná
3M™ Polomaska 6503QL – veľká

Nastaviteľná zostava náhlavného
postroja
ŔŔ Optimálne nasadenie a pohodlie
s nastaviteľnou fixáciou v troch
veľkostiach
ŔŔ Trvanlivé remienky postroja
Silikónové utesnenie tváre
ŔŔ Zaisťuje pohodlie a stabilitu vďaka
mäkkému, ale pevnému utesneniu
tváre
ŔŔ Predĺžená životnosť produktu vďaka
pružnému silikónovému materiálu
ŔŔ Nízka hmotnosť
ŔŔ Zachováva si tvar v prostredí
s vysokými teplotami
ŔŔ Dodáva sa v troch veľkostiach
(S, M a L)
3M™ Bajonetové pripojenie
ŔŔ Flexibilný bajonetový systém
na pripojenie širokého spektra 3M™
filtrov plynov, výparov a častíc
Prevedenie krytu ventilu
ŔŔ Vydychovaný vzduch a vlhkosť
smeruje nadol
ŔŔ Jednoduchá kontrola utesnenia
pretlakom
3M™ Cool Flow™ Výdychový ventil
ŔŔ Ešte väčšie pohodlie znížením
akumulácie tepla a vlhkosti
ŔŔ Menší odpor pri vydychovaní
uľahčuje dýchanie
Kompatibilný s
ŔŔ Ochranou zraku od 3M
ŔŔ Ochranou sluchu od 3M
ŔŔ 3M Systém prívodu vzduchu S-200+
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A

C

B

Údržba a náhradné diely
Číslo dielu 3M

A

Zostava
náhlavného
postroja/zostava
rýchloupínacieho
náhlavného
postroja

6582

B

Klapka
výdychového
ventilu

6583

C

Klapka
nádychového
ventilu

6893

3M™ Opakovane použiteľné masky

3M™ Opakovane použiteľné polomasky série 6000
3M™ Opakovane použiteľné polomasky série 6000 sú úsporné, vyžadujú si len malú údržbu,
jednoducho sa s nimi manipuluje a sú veľmi ľahké. Dodávajú sa v troch veľkostiach a všetky masky
sú vybavené 3M™ Systémom bajonetového pripojenia, ktorý umožňuje pripojenie širokého spektra
dvojitých filtrov na ochranu pred plynmi, výparmi a časticami podľa vašich individuálnych potrieb.
Polomasky série 6000 od spoločnosti 3M možno používať aj s 3M™ Systémami prívodu vzduchu, aby
používateľovi poskytli väčšie pohodlie a flexibilitu.

Vlastnosti a výhody:
Náhlavný postroj
ŔŔ Kompatibilný s 3M Ochranou hlavy
a zraku
ŔŔ Závesná fixácia na pohodlné
nasadenie
ŔŔ Ľahko upraviteľný remienok na krku

3M™ Polomasky série 6000
Klasifikácia: EN140:1998
3M™ Polomaska 6100 – malá (svetlosivá)
3M™ Polomaska 6200 – stredná (sivá)
3M™ Polomaska 6300 – veľká (tmavosivá)

Tvárová časť
ŔŔ Tri farebne odlíšené veľkosti
na jednoduchšiu identifikáciu
ŔŔ Odľahčený elastomérový materiál
zabezpečujúci pohodlie pri
dlhodobom používaní
ŔŔ Extrémne nízka hmotnosť – len
82 gramov
ŔŔ Zníženie nákladov na údržbu
na minimum
Prevedenie s nízkym profilom
ŔŔ Minimalizuje narušenie zorného poľa
ŔŔ Ešte jednoduchší dizajn na ľahkú
manipuláciu
Pripojenie filtra
ŔŔ Dvojitý filter zabezpečuje menší
odpor pri dýchaní
ŔŔ Lepšie rozloženie hmotnosti
a vyváženejšie nasadenie
ŔŔ Lepšie periférne videnie
ŔŔ Bezpečné a pevné nasadenie
ŔŔ Optické označenie miesta pripojenia
ŔŔ Flexibilný systém pre filtre plynov,
výparov a častíc
ŔŔ Voliteľné pripojenie privádzaného
vzduchu

Príslušenstvo pre 3M Polomasky

Plus
ŔŔ Dostupné náhradné diely
ŔŔ Dodáva sa v troch veľkostiach podľa
rozličných farieb

3M™ Prepravná taška na polomasku 106*

Kompatibilný s
ŔŔ Ochranou zraku od 3M
ŔŔ Ochranou sluchu od 3M
3M™ Utierka na tvárové tesnenie 105

*Model 106 je momentálne k dispozícii len
v niektorých krajinách (Maďarsko).

www.3M.sk/OOPP

3M™ Tesnenie nádychovej časti 6895
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3M™ Opakovane použiteľné masky

3M™ Opakovane použiteľné celotvárové masky série 6000
3M™ Celotvárové masky série 6000 sa pohodlne nosia a umožňujú jednoduchú manipuláciu.
Výdychový port zaisťuje dlhšiu životnosť a ľahko sa udržiava v čistom stave. Celotvárové masky sa
dodávajú v troch veľkostiach a všetky sú vybavené 3M™ Systémom bajonetového pripojenia, ktorý
umožňuje pripojenie širokého spektra dvojitých ľahkých filtrov na ochranu pred plynmi, výparmi
a časticami podľa vašich individuálnych potrieb.

Vlastnosti a výhody:
Tvárová časť
ŔŔ Mäkká, nealergénna,
elastomérová tvárová časť
ŔŔ Ultraľahká (400 gramov)
na dosiahnutie vysokého stupňa
pohodlia

3M™ Celotvárová maska série 6000
Klasifikácia: EN136:1998 (trieda 1)
3M™ Celotvárová maska 6700 – malá
3M™ Celotvárová maska 6800 – stredná
3M™ Celotvárová maska 6900 – veľká

Celotvárový zorník
ŔŔ Široké zorné pole
ŔŔ Polykarbonátový zorník, odolný
voči poškriabaniu a nárazu
podľa normy EN166:2001 B
Závesná fixácia
so 4 remienkami
ŔŔ Jednoduché nasadenie
a zloženie
ŔŔ Dobré vyváženie
3M™ Cool Flow™
Výdychový ventil
ŔŔ Menší odpor pri výdychu
ŔŔ Ľahšie dýchanie
ŔŔ Menšia akumulácia tepla a potu
ŔŔ Znižuje vibrácie ventilu
ŔŔ Smer prúdenia vydychovaného
vzduchu nadol
ŔŔ Minimálne usadzovanie nečistôt
ŔŔ Elegantný vzhľad a príjemné
nosenie
Pripojenie filtra
ŔŔ Dvojitý filter zabezpečuje menší
odpor pri dýchaní
ŔŔ Lepšie rozloženie hmotnosti
a vyváženejšie nasadenie
ŔŔ Lepšie periférne videnie
ŔŔ Bezpečné a pevné nasadenie
ŔŔ Optické označenie miesta
pripojenia
ŔŔ Flexibilný systém pre filtre
plynov, výparov a častíc
ŔŔ Voliteľné pripojenie
privádzaného vzduchu
Kompatibilný s
ŔŔ Ochranou sluchu od 3M
ŔŔ 3M Systém prívodu vzduchu
S-200+
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Príslušenstvo pre 3M™ Celotvárové masky

3M™ Utierka
na tvárové tesnenie
105

3M™ Prepravná/
skladovacia taška
na celotvárovú
masku 107

*Model 107 je momentálne k dispozícii len
v niektorých krajinách (Česká republika,
Maďarsko).

3M™ Opakovane použiteľné masky

3M™ Údržba a náhradné diely
Na zaistenie úrovne ochrany, optimalizáciu účinnej životnosti zariadenia
a prevenciu ďalších nákladov spojených s výmenou je mimoriadne dôležité
opakovane použiteľné masky pravidelne kontrolovať a udržiavať.

Pred použitím
ŔŔ Skontrolujte masku, či je správne
nasadená, prípadne či nemá
poškodené diely. V prípade potreby
ich vymeňte.
ŔŔ Skontrolujte výdychový ventil
a sedlo. Všetky poškodené alebo
znehodnotené ventily musia byť
vymenené.
Raz za mesiac
ŔŔ Vykonajte všetky kontroly typu „pred
použitím“.
ŔŔ Skontrolujte: utesnenie tváre, kryt
nosa, remienky, ventily, tesnenia
a zorník.
ŔŔ Mesačnú kontrolu zaznamenajte.

H

B

D

F

G

E

J

B
C

A

Po použití
ŔŔ Masku rozoberte a vyberte filtre.
V prípade potreby môžete vybrať aj
stredový adaptér, zorník a kryt nosa.
ŔŔ Utrite masku 3M™ 105 utierkou
alebo ju ponorte do teplého
čistiaceho roztoku. Masku vydrhnite
dočista mäkkou kefkou. Diely môžete
čistiť aj v umývačke. Teplota vody
nesmie prekročiť 50 °C.
ŔŔ Nepoužívajte čistiace prostriedky,
ktoré obsahujú lanolín alebo iné
oleje.
ŔŔ V prípade potreby masku
vydezinfikujte tak, že ju namočíte
do roztoku dezinfekčného činidla
kvartérneho čpavku alebo chlórnanu
sodného (50 ppm chlóru).
ŔŔ Opláchnite čistou teplou vodou.
ŔŔ Nechajte vyschnúť
v nekontaminovanom prostredí.
www.3M.sk/OOPP

Objednávanie spotrebného materiálu,
náhradných dielov a príslušenstva
Ak chcete požiadať o cenovú ponuku
alebo chcete tieto položky objednať,
obráťte sa na svojho schváleného
predajcu spoločnosti 3M.
Ďalšie informácie a odporúčania
Ak potrebujete ďalšiu pomoc
ohľadom starostlivosti a údržby
3M™ Opakovane použiteľných
masiek, obráťte sa, prosím, na našu
linku podpory zákazníkov alebo
na miestneho obchodného zástupcu
spoločnosti 3M.
VŠETKY POŠKODENÉ DIELY
OKAMŽITE VYMEŇTE, ABY SA
ZACHOVALA SPRÁVNA ÚROVEŇ
OCHRANY.

Číslo dielu 3M

A

Klapka
výdychového
ventilu

7583

B

Klapka
nádychového
ventilu

6893

C

Tesnenie
nádychového
ventilu

6895

D

Zostava
náhlavného
postroja (zahŕňa
náhlavný postroj
a pracku)

6897

E

Zostava zorníkov
(zahŕňa zorník,
diely bajonetovej
spojky, nádychové
ventily a tesnenia
nádychového
konektora)

6898

F

Zostava pre
dioptrické okuliare

6878

G

Ochranné kryty
zorníka

6885

J

Zostava
stredového
adaptéra

6864

K

Zostava
výdychového
ventilu

6894
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V prípade záujmu o školenie alebo poradenstvo sa obráťte na miestneho
obchodného zástupcu spoločnosti 3M™.
Upozornenie: Výber najvhodnejšieho vybavenia na ochranu dýchacích ciest (ROP)
bude závisieť od konkrétnej situácie a mala by ho realizovať len kompetentná
osoba, ktorá pozná reálne pracovné podmienky a obmedzenia ROP.
Podrobnosti o výkone a obmedzeniach sú uvedené na obale produktu
a v používateľskej príručke. Pred použitím ktoréhokoľvek z týchto produktov
si používateľ musí prečítať návod na použitie daného výrobku a musí mu
porozumieť. Taktiež je povinný dodržiavať legislatívu príslušnej krajiny.

Divízia osobných ochranných pracovných prostriedkov
3M Slovensko s. r. o.
Polus Tower 2, Vajnorská 100/B
831 04 Bratislava, Slovak Republic
Tel.: +421 2 4910 5211
E-mail: innovation.sk@mmm.com
www.3M.sk/OOPP
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