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Oglejte si pričevanja naših strank  

na naslovu: 

www.youtube.com/user/3MHealthSafet

Kot eden izmed vodilnih svetovnih dobaviteljev osebne varovalne 

opreme, je naš cilj zagotoviti izpolnjevanje vaših potreb na podlagi 

izjemnega vodstva, strokovnega znanja in izkušenj, kakovosti 

in odličnih storitev. Če lahko naredimo vaše življenje in življenje 

vaših delavcev lažje, varnejše, bolj zdravo in bolj produktivno, smo 

na pravi poti.

Menimo, da je za zagotavljanje zdravja in varnosti delavcev 

najpomembnejše varovanje njihovega dobrega počutja. Varno 

delovno okolje je najpomembnejše pri kateremkoli poslu. Prav 

tako pa menimo, da je izboljšanje zaščite, udobja, vzdržljivosti 

in produktivnosti delavcev ambicioznejši cilj, v katerega trdno 

verjamemo.

The Power
to Protect

Your World 
SM

3M strokovnjaki tesno sodelujejo z vami in vam pomagajo pri 

opredelitvi problemov, prepoznavanju težav in iskanju mogočih 

rešitev. Pri izbiri znamke 3M ste lahko prepričani, da bo osebna 

varovalna oprema zagotavljala najučinkovitejšo zaščito za 

vaše delavce. Kadar je potrebno posebno strokovno znanje 

za reševanje problemov zaradi zahtev na delovnem mestu, se 

lahko zanesete na 3M, ki bo uporabil svoje raznoliko znanje v 

tej gospodarski panogi in zgodovino inovacij ter vam ponudil 

kakovostne izdelke. 

3M strokovnjaki  so na voljo za svetovanja, usposabljanja in 

možnosti prilagajanja strankam na terenu. Izdelki 3M pomagajo 

zagotavljati zaščito in udobje na različnih področjih uporabe in v 

različnih razmerah. 3M vam pomaga zaščititi vaš svet.



Pripravljenost na pandemijo in 3M
Z vnaprejšnjim načrtovanjem lahko zmanjšate tveganje velikih 

motenj v primeru izbruha pandemije.

Izkušnje in usposobljenost družbe 3M pri zagotavljanju podpore 

pristojnim službam, zdravstvenim delavcem in splošni industriji, 

vam lahko pomagajo pri načrtovanju pripravljenosti na pandemijo.

Naše storitve temeljijo na:

• več kot 30-letnih izkušnjah pri razvoju in proizvodnji opreme za 

zaščito dihal,

• poglobljenem strokovnem znanju v naši globalni infrastrukturi,

• kompetentnem svetovanju, načrtovanju in usposabljanju.

Usposabljanje in storitve
Usposabljanje za uporabo izdelkov 3M temelji na večletnih 

raziskavah o zdravju in varnosti pri delu.  Na naše dogodke 

za stranke povabimo strokovnjake za varnost, ki razpravljajo 

o aktualnih vprašanjih glede zdravja in varnosti na delovnem 

mestu. To nam omogoča, da lahko ponudimo celovito podporo 

za uvajanje varnosti in preprosta orodja za usposabljanje. 

Naše usposabljanje je zasnovano tako, da ustreza posamičnim 

potrebam vašega podjetja, pri čemer je vaša varnost v središču 

vseh dejavnosti.

Če vas zanimajo usposabljanja in seminarji, se obrnite na lokalno 

podružnico 3M, kjer vam bomo z veseljem pomagali pri vaših 

vprašanjih glede zdravja in varnosti.
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Nevarne snovi nastanejo v številnih gospodarskih panogah in 

aplikacijah. V pomoč pri izbiri pravega izdelka vam 3M pomaga  

pri prepoznavanju in ocenjevanju tveganj v vašem delovnem 

okolju. Polmaske in celoobrazne maske 3M lahko uporabljate  

s široko izbiro filtrov, ki zagotavljajo učinkovito zaščito pred 

plini, hlapi in delci. Polmaske in celoobrazne maske 3M nudijo 

izjemno kakovost za dolgotrajno uporabo po nizkih cenah, vse pa 

združujejo udobje in preprosto uporabo.

Maske

3M izdeluje vložek filtra za celoobrazne maske,  
ki je nagnjen nazaj za boljšo periferno vidljivost  
in porazdelitev mase.

3M oblikuje in razvije »bajonetno« 
priključitev filtrskih vložkov.

3M razvije in vključi novo tehnologijo integriranega 
filtra v svoje celoobrazne maske serije 4000, kar 
pomeni masko z manjšo maso.

3M razvije prve kolutne filtre z 
nameščenim mrežastim filtrirnim 
medijem – prve filtre iz netkanega 
materiala, ki niso izdelani iz steklene 
volne. 
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Izbira ustrezne opreme temelji na osnovni metodi 3M v štirih korakih:

1 Prepoznajte nevarnosti – prah, kovinski dim, plini, hlapi itd.

2 Ocenite tveganje – ocenite stopnjo nevarnosti na podlagi 

varnostnih standardov in preučite možnosti druge zaščite – 

za kožo, oči in telo.

3 Izberite pravi respirator – respirator za enkratno ali ponovno 

uporabo, polmasko, celoobrazno masko, sistem s tlačno 

filtracijo zraka, sistem z dovajanjem zraka itd.

4 Izučite se v nameščanju in uporabi – za optimizirano zaščito 

dihal.

3M razvije prvi filter 
pravokotne oblike z 
edinstvenimi zmožnostmi 
preverjanja tesnjenja.

3M uvede na trg celoobrazno masko serije 
6000, ki omogoča najboljše vidno polje in 
najnižjo maso v svojem razredu.

3M razvije prvi filter za 
nadležne stopnje organskih 
hlapov HF P3 R,  ki omogoča 
najnižjo dihalno upornost na 
trgu.

3M predstavi izdišni ventil Cool 
Flow™ za zmanjšanje toplote in 
vlage v polmaski serije 7500.
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Področje uporabe Nevarnost Priporočljiva zaščita

barvanje, razprševanje, lakiranje, premazovanje

barve na osnovi topil** A2P3 R

nanašanje/brušenje barve proti obraščanju A2P3 R

vodotopne barve  A1P2 R

topila, smole, sintetične smole** A2P3 R

lateks barve, ostanki topil A2P3 R

sredstva za zaščito lesa A1P2 R

vzdrževanje dezinfekcija, čiščenje* ABEK P2 R

dekoracija lepilo v razpršilu, pena, lak, lepilo A1P2 R

odstranjevanje odpadkov bakterije, spore, vonjave A1P2 R

kmetijstvo pesticidi, insekticidi ABEK1P2 R

obdelava lesa lepljenje, lepilo v razpršilu A2P3 R

gradnja, brušenje, rezanje, vrtanje

nanašanje katrana A2P3 R

učvrstitev, zatesnitev A1P2 R

izolacija s peno v razpršilu A1P2 R

premazovanje

organska topila z vreliščem pod 65 oC AXP3 R

sredstvo za odstranjevanje barve na osnovi amonijaka ABEK

poliuretanski premaz** ABEP3 R

lak na osnovi topila A2

lak na vodni osnovi A1

lepljenje lepila, ki vsebujejo topila A1

delo s/z

žveplovim dioksidom                                                             ABE

solno kislino ABE

gnojnico ABEK

amonijakom K

formaldehidom A1 + Form

formaldehid skladiščenje/prevoz nevarnega blaga ABEKP3 R

Opozorilo:  
Ta priročnik je samo splošen pregled in se ne sme uporabljati kot edino sredstvo pri izbiri maske. Podrobnosti glede zmogljivosti in omejitev so navedene na embalaži maske in v navodilih za uporabo. Pred 
uporabo katere koli od teh mask mora uporabnik prebrati in razumeti navodila za uporabo za vsak izdelek. Upoštevati je treba tudi zakonodajo določene države.

Mejne vrednosti uporabe za polmaske in celoobrazne maske s filtri za plin in hlape:
Polmaske se lahko uporabljajo do 50-kratne mejne vrednosti. Celoobrazne maske se lahko uporabljajo do 200-kratne mejne vrednosti (odvisno od filtra).
Filter razreda 1 do 10-kratne mejne vrednosti ali 1000 mg/m3 (0,1 Vol %); filter razreda 2 do 10-kratne mejne vrednosti ali 5.000 mg/m3  (0,5 Vol %), odvisno, katera omejitev je dosežena prva v določenem 
primeru.
Filter AX za nizkim vreliščem (organske sestave z nizkim vreliščem pod 65 °C). Filter AX se lahko namesti le na 3M™ celoobrazne maske 3M™. Filtri AX se lahko uporabljajo le za eno izmeno. Filtri A1 in A2 za 
organske hlape z vreliščem nad 65 °C.

1. Prepoznajte nevarnosti

2. Ocenite tveganje
Mejne vrednosti uporabe respiratorjev za delce z odstranljivim filtrom

NZF*
Pomembne informacije

polmaska celoobrazna maska

  4   4
Ne ščiti pred delci karcenogenih in radioaktivnih materi-
alov, kot tudi ne pred biološkimi snovmi skupine tveganja 
3, ki se prenašajo po zraku, in encimi.

12 16
Ne ščiti pred delci radioaktivnih materialov, kot tudi 
ne pred biološkimi snovmi skupine tveganja 3, ki se 
prenašajo po zraku, in encimi.

50 200**

bela – zaščita pred delci
rjava – zaščita pred organskimi hlapi 
siva – zaščita pred anorganskimi hlapi 
rumena – zaščita pred kislimi plini
zelena – amonijak in njegovi derivati

   * Razen formaldehida.
  ** V primeru izocianatov pokličite linijo za pomoč strankam družbe 3M na tel. +44 (0) 870 60 800 60 ali se obrnite na krajevno podružnico 3M.

* nominalni zaščitni faktor       ** mejna vrednost 3M

3M™ Maske
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6035 P3R 2125 P2R 2135 P3R6038 P3R(HF)

6038 P3R(HF) 2128 P2R
2138 P3R

774/7725 P2 R3351 A1 3391 A1P2 R

6051 A1
6055 A2
6054 K1

6051 A1
6055 A2
6054 K1

5015911 P1R
5925 P2R
5935 P3R

6057 ABE1
6059 ABEK1
6075 A1+Form

6096 A1HgP3R
6098 AXP3R*
6099 ABEK2P3R*

Serije mask 3M™ serija 4000 serija 3000 serija 6000 serija 7000 serija 6000 7907S

polmaske polmaske polmaske polmaske celoobrazne maske celoobrazne maske
trpežnost 
brez vzdrževanja 
pripravljena za uporabo 
udobna 
lahka
prosto prileganje
nastavljivi naglavni trakovi 
funkcija za preprosto spuščanje maske 
oblika, preprosta za čiščenje
hitro razstavljanje za vzdrževanje
ventil 3M™ Cool Flow™
združljiva s sistemom z dovajanjem zraka 3M
modularni sistem nadomestnega filtra
različni filtri
zaščita oči
šesttočkovni naglavni pas 
govorna membrana 
nadomestni deli
dodatki
na voljo več velikosti
barvno kodirane velikosti

3.1 Izberite pravo masko

3.2  Izberite pravi filter

samo zaščita pred delci

Po izbiri regulator 3M™ S-200, 
združljiv z maskami 3M™

* samo za uporabo s celoobraznimi maskami 3M

6057 ABE1
6059 ABEK1
6075 A1+formaldehid

kombinirana zaščita pred delci  
ter plini in hlapi

samo zaščita pred plini in hlapi

zaščita pred delci in nadležnimi 
vonjavami

kombinirana zaščita pred 
delci ter plini in hlapi
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3M™ Maske

Vzdrževanje mask
Opremo za zaščito dihal za večkratno uporabo 3M™ je treba redno 

pregledovati in vzdrževati, da zagotovite optimalno delovanje in zaščito za 

uporabnika. Poleg morebitnega zmanjšanja stopnje zaščite lahko slabo 

vzdrževanje povzroči zmanjšanje učinkovite življenjske dobe opreme, kar 

pomeni dodatne stroške zamenjave.

Napotki za ustrezne preglede so navedeni v navodilih za uporabo za vsak 

izdelek.

Skupina za varovanje zdravja pri delu in varovanje okolja 3M

Pred uporabo
• Preglejte, ali so na maski nepravilno nameščeni in/ali poškodovani deli. 

  Če je potrebno, jih zamenjajte.

•  Preglejte izdišni ventil  in ležišče ventila. Zamenjajte poškodovane ventile
ali ventile slabše kakovosti.

Mesečno
• Opravite vse preglede, navedene pod točko »Pred uporabo«. 

• Preverite: 
  obrazno tesnilo
       predel za nos 
       trakove
       ventile in tesnila
       vizir

• Ustvarite zapis tega mesečnega pregleda.

Po uporabi
•  Razstavite masko, tako da ostranite filter in predel za nos. Če je potrebno, 

 odstranite tudi srednji pretvornik, lečo in obrazno tesnilo.

• Masko očistite s krpico 3M 105 ali pa jo potopite v toplo čistilno raztopino ter 
ga drgnite z mehko krtačko, dokler ni očiščen. Dele lahko očistite tudi v pralnem stroju. 
Temperatura vode ne sme presegati 50 oC.

• Ne uporabljajte čistilnih sredstev, ki vsebujejo lanolin ali druga olja.

• Če je potrebno, masko razkužite v raztopini kvarternega amonijevega razkužila 
ali natrijevega hipoklorita (50 ppm klora).

• Sperite v sveži topli vodi. 

• Posušite na zraku v neonesnaženem ozračju.

Naročilo potrošnega materiala, delov za popravila in dodatkov
Za predračun ali oddajo naročila teh izdelkov se obrnite na pooblaščenega distributerja 3M.

Dodatne informacije in nasveti
Če potrebujete dodatna navodila glede vzdrževanja mask 3M, pokličite na 
telefonsko številko za pomoč uporabnikom.

Telefonska številka za pomoč uporabnikom družbe 3M 
glede zdravja in varnosti
0870 60 800 60 (Združeno kraljestvo)
1 800 320 500 (Irska)

Celoobrazna maska 3M™ serije 6000

3M Part Number 3M Part Number

A izdišni ventil 7583 F komplet očal       6878

B 3986vdišni ventil G odstranljive zaščite leč

C tesnilo za vdihavanje H sklop trakov za vrat 7883

D sklop naglavnih pasov
vključuje naglavni pas in zaponko

6897 J sklop srednjega pretvornika

E
sklop leče 
vključuje lečo, bajonetne pritrdilne 
sisteme, ventile za vdihavanje in tesnila

6898

Čiščenje in pregledovanje

Skupina za varovanje zdravje 
pri delu in varovanje okolja 3M
3M United Kingdom PLC
Center 3M
Cain Road, Bracknell
Berkshire RG12 8HT
Telefonska številka za pomoč 
uporabnikom: 0870 60 800 60
www.3M.com/uk /ohes

Skupina za varovanje zdravje 
pri delu in varovanje okolja 3M
3M Irska
3M House, Adelphi Centre
Upper Georges St. Dun Laoghaire
Co. Dublin, Ireland
Telefonska številka za pomoč 
uporabnikom: 1 800 320 500

Prosimo, reciklirajte.
Tiskano v Združenem kraljestvu.
© 3M 2007. Vse pravice pridržane.

NEMUDOMA ZAMENJAJTE VSE POŠKODOVANE DELE, 
DA ZAGOTOVITE USTREZNO STOPNJO ZAŠČITE.
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Skupina za varovanje zdravja pri delu in varovanje okolja 3M
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Pred uporabo
• Preglejte, ali so na maski nepravilno nameščeni in/ali poškodovani deli. 

  Če je potrebno, jih zamenjajte.

•  Preglejte izdišni ventil  in ležišče ventila. Zamenjajte poškodovane ventile 
ali ventile slabše kakovosti.

Mesečno
• Opravite vse preglede, navedene pod točko »Pred uporabo«.

• Preverite: 

  obrazno tesnilo
  trakove in naglavni pas
  ventile

• Ustvarite zapis tega mesečnega pregleda.

Po uporabi
•  Po vsaki uporabi je priporočljivo čiščenje.

• Odstranite filtre za plin/hlape in/ali delce.

• Masko očistite s krpico 3M 105 ali pa ga potopite v toplo čistilno raztopino ter 
ga drgnite z mehko krtačko, dokler ni očiščen.

• Sperite v sveži topli vodi.

• Posušite na zraku v neonesnaženem ozračju.

Naročilo potrošnega materiala, delov za popravila in dodatkov
Za ponudbo ali naročilo teh izdelkov se obrnite na pooblaščenega distributerja 3M.

Dodatne informacije in nasveti
Če potrebujete dodatna navodila glede vzdrževanja mask 3M, pokličite na telefonsko številko 
za pomoč uporabnikom.

Telefonska številka za pomoč uporabnikom družbe 3M glede zdravja in varnosti
0870 60 800 60 (Združeno kraljestvo)
1 800 320 500 (Irska)NEMUDOMA ZAMENJAJTE VSE POŠKODOVANE DELE, 

DA ZAGOTOVITE USTREZNO STOPNJO ZAŠČITE.

Polmaska 3M™ serije 7500
Čiščenje in pregledovanje

3M Part Number

1 naglavni pas 7581

2 2857vdišni ventil

3 izdišni ventil 

4 nosilec za filter
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7583Skupina za varovanje zdravje 
pri delu in varovanje okolja 3M
3M United Kingdom PLC
Center 3M
Cain Road, Bracknell
Berkshire RG12 8HT
Telefonska številka za pomoč 
uporabnikom: 0870 60 800 60
www.3M.com/uk /ohes

Skupina za varovanje zdravje 
pri delu in varovanje okolja 3M
3M Irska
3M House, Adelphi Centre
Upper Georges St. Dun Laoghaire
Co. Dublin, Ireland
Telefonska številka za pomoč 
uporabnikom: 1 800 320 500

Prosimo, reciklirajte.
Tiskano v Združenem kraljestvu.
© 3M 2007. Vse pravice pridržane.
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Edinstveni in kompatibilni bajonetni pritrdilni sistem za filtre omogoča 

hitro nameščanje različnih vrst filtrov ter tako zagotavlja optimalno 

preprosto uporabo. Polmaske in celoobrazne maske 3M izstopajo po 

kakovosti in zanesljivosti. Izbira ustrezne vrste maske in filtra je odvisna 

od vašega specifičnega delovnega okolja in posamičnih zahtev. Ker 

morajo vse maske opraviti stroge kontrolne preizkuse, zagotavljajo 

stalno visoko raven zaščite. Lahko vam pomagamo pri izbiri primernih 

izdelkov za doseganje optimalnih rezultatov. Maske 3M zagotavljajo 

zaščito in povečujejo produktivnost.

Filtri za pline in hlape 3M™ serije 6000

Filter Raven zaščite Zaščita pred

6051 A1 organskimi plini in hlapi z vreliščem nad 65 °C

6054 K1 amoniakom in derivati

6055 A2 organskimi hlapi z vreliščem nad 65 °C

6057 ABE1 organskimi hlapi z vreliščem nad 65 °C, anorgans-
kimi hlapi in kislimi plini

6059 ABEK1 organskimi hlapi (vrelišče nad 65 °C), anorganskimi 
hlapi, kisli plini, amoniak in njegovi derivati

6075 A1+ formaldehid organskimi hlapi z vreliščem nad 65 °C in 
formaldehidom

Filter za pline/hlape in delce:

6096 A1 HgP3R organskimi hlapi, hlapi živega srebra in delci

6098* AXP3R posameznimi mešanicami organskih hlapov 
(vrelišče pod 65 °C) in delci

6099* A2B2E2K2P3 R organski hlapi, anorganski hlapi in kisli plini,  
amonijakom, derivati in delci

*Samo za celoobrazne maske.
  Filtri serije 6000 so v skladu z evropskima standardoma: EN14387 in EN143.

Filter za delce 3M™ serije 5000

Filter Raven zaščite Zaščita pred

za kombinacijo s filtri za pline:

5911 P1R trdnimi in tekočimi delci

5925 P2R trdnimi in tekočimi delci

5935 P3R trdnimi in tekočimi delci

501 pokrov filtra

Filtri za delce 3M™ serije 6035/6038 

Filter Raven zaščite Zaščita pred

6035 P3R trdnimi in tekočimi delci – v stabilnem plastičnem 
ohišju za težke aplikacije

6038 P3R

trdnimi in tekočimi delci – vodikov fluorid do 30 
ppm in zaščita pred nadležnimi stopnjami ozona, 
organskih hlapov in kislih plinov pod mejno 
vrednostjo – v stabilnem plastičnem ohišju za 
težke aplikacije

3M™ Bajonetni pritrdilni sistem za filtre

Filtri za delce 3M™ serije 2000

Filter Raven zaščite Zaščita pred

2125 P2R trdnimi in tekočimi delci

2128 P2R

trdnimi in tekočimi delci, z dodatno zaščito pred 
ozonom do 10-kratne mejne vrednosti in zaščito 
pred organskimi hlapi/kislimi plini pod mejno 
vrednostjo

2135 P3R trdnimi in tekočimi delci

2138 P3R

trdnimi in tekočimi delci, z dodatno zaščito pred 
ozonom do 10-kratne mejne vrednosti in zaščito 
pred organskimi hlapi/kislimi plini pod mejno 
vrednostjo 

Filtri serije 5000 se lahko uporabljajo s filtri serije 6000 v kombinaciji s pokrovom filtra 501 in brez filtrov serije 6000 v kombinaciji s podlago filtra 603 in pokrovom filtra 501.
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3M™ Maske

Lastnosti in prednosti:

Obrazni del
 +  Nizkoprofilna oblika za boljšo periferno 
vidljivost.

 + Lahka in dobro uravnotežena oblika.
 + Mehak material, ki ne povzroča alergij,  
s teksturiranim obraznim tesnilom.

Vgrajeni filtri
 + Na voljo štiri različice, vsaka ponuja 
zaščito pred različnimi industrijskimi 
nevarnostmi. 

 + Enodelna zgradba, ki ne zahteva 
vzdrževanja.

Izdišni ventil
 + Središčni položaj za učinkovito  
odstranjevanje nakopičene toplote in 
vlage v maski. 

Nastavljivi trakovi za glavo in vrat
 + Pomagajo zagotoviti stabilno in zanesljivo 
prileganje. 

 + Preprosto pripenjanje traku za vrat.

Cenovno ugodni
 + Uporabljajte, dokler ne pride do poškodbe,  
zamašitve filtrov ali prepojenosti filtrov 
za pline.

Priročnost
 + Vrečka s sistemom zapiranja zagotavlja 
priročen in čist način shranjevanja v času 
med uporabami.

Dodatki
 + Na voljo je predfilter za zaščito pred 
prašenjem 3M™ 400 za podaljšanje 
življenjske dobe glavnih filtrov za delce. 

Združljivost z
 + očali 3M
 + opremo za zaščito sluha 3M

Respiratorji brez vzdrževanja 3M™ serije 4000
Respiratorji 3M serije 4000 so polmaske brez vzdrževanja z vgrajenimi 

filtri, pripravljeni za takojšnjo uporabo. Zasnovani so za učinkovito in 

udobno zaščito pred kombinacijo mnogih nevarnih plinov, hlapov in 

delcev v različnih industrijskih panogah. Uporaba edinstvene filtrirne 

tehnologije omogoča obliko zelo nizkega profila za nemoteno vidno polje 

in udobnejše delo.

Respirator brez vzdrževanja 3M™ 4251
EN405:2001+A1:2009

Drugi respiratorji brez vzdrževanja 3M™ 
serije 4000 v ponudbi:

respirator za delce in 
organske hlape* 3M™ 
4251 
FFA1P2 R D

respirator za organske 
hlape* / anorganske 
hlape in kisle pline / 
amonijak / delce 3M™ 
4279 
FFABEK1P3 R D

Dodatki 3M™ za serijo 4000

respirator za delce in 
organske hlape* 3M™ 
4255 
FFA2P3 R D

respirator za organske 
hlape* / anorganske 
hlape in kisle pline / 
amonijak / delce 3M™ 
4277 
FFABE1P3 R D

predfilter za zaščito 
pred prašenjem  
3M™ 400

*organski hlapi z vreliščem nad 65 oC
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Polmaske za večkratno uporabo 3M™ serije 7500
Polmaske za večkratno uporabo  3M serije 7500 so postavile nov 

standard v udobju. Zmanjšana dihalna upornost pomaga zmanjševati 

kopičenje toplote v maski na najnižjo mogočo raven in tako povečuje 

vaše udobje.

Maske so na voljo v treh velikostih, vse pa imajo bajonetni sistem za 

pritrjevanje filtrov 3M™, ki ponuja možnost uporabe s široko izbiro 

dvojnih lahkih filtrov za zaščito pred plini, hlapi in delci glede na vaše 

potrebe, uporabljate pa jih lahko tudi s sistemom z dovajanjem zraka 

3M™.

Lastnosti in prednosti:

Naglavni pas
 + Uravnoteženo in zanesljivo prileganje.
 + Manjši pritisk in napetost.

Obrazni del
 + Preprosto snemanje za dodatno 
priročnost med odmori.

 + Zasnovan za združljivost z zaščito glave 
in oči 3M.

 + Mehak silikonski obrazni del za udobje in 
trpežnost.

 + Tanek predel za nos za večje udobje.
 + Omogoča popolno vzdrževanje.
 + Nizka masa – 136 g

Zdišni ventil 3M™  
Cool Flow™

 + Manj dihalne upornosti.
 + Lažje dihanje.
 + Manj kopičenja toplote in znoja.
 + Zmanjšuje vibracije ventila.
 + Izdihani zrak potuje navzdol.
 + Ostane čist.

Nizkoprofilna oblika
 + Zmanjšuje motnje v vidnem polju.
 + Manj ujete umazanije.
 + Manj rošenja z zaščito oči.
 + Dober videz in občutek.

Priključitev filtra
 + Dvojni filter zagotavlja nižjo dihalno 
upornost.

 + Boljša porazdelitev mase in bolj 
uravnoteženo prileganje.

 + Izboljšana periferna vidljivost.
 + Varno in zanesljivo prileganje.
 + Optična oznaka točke pritrditve.
 + Prilagodljiv sistem za filtre za plin, hlape 
in delce.

 + Izbirna povezava za dovod zraka.

Dodatno
 + Na voljo široka izbira nadomestnih delov.
 + Na voljo v treh velikostih, ki se razlikujejo 
po barvah.

Združljivost z
 + očali 3M
 + opremo za zaščito sluha 3M

Polmaska 3M™ 7503 
EN140:1998
3M™ 7501 – majhna (sivo modra) polmaska
3M™ 7502 – srednja (svetlo modra) polmaska
3M™ 7503 – velika (temno modra) polmaska

Polmaska 3M™ 7002 
z gumijastim obraznim 
tesnilom in teksturiranim 
predelom za nos za 
zmanjšano drsenje in 
draženje kože
na voljo v srednji (3M™
7002) in veliki izvedbi – 
(3M™ 7003)

Druge polmaske za večkratno uporabo 3M

Nova pakiranja, pripravljena za uporabo – 
maske serije 7500



32

Nova pakiranja, pripravljena za uporabo – 
polmaske za večkratno uporabo 3M serije 
6000

3M™ Maske

Polmaske za večkratno uporabo 3M serije 6000 so cenovno ugodne, 

zahtevajo malo vzdrževanja, so preproste za uporabo in lahke. 

Maske so na voljo v treh velikostih, vse pa imajo bajonetni sistem za 

pritrjevanje filtrov 3M™, ki omogoča priključitev široke izbire dvojnih 

lahkih filtrov za zaščito pred plini, hlapi in delci glede na vaše potrebe.

Polmaske 3M serije 6000 lahko uporabljate tudi s sistemi z dovajanjem 

zraka 3M™ za večjo priročnost in prilagodljivost.

Polmaske za večkratno uporabo 3M™ serije 6000

Lastnosti in prednosti:

Naglavni pas
 +  Zasnovan za združljivost z zaščito  
glave in oči 3M.

 + Oglavje z oporo za udobno prileganje. 
 + Preprosto pripenjanje traku za vrat.

Lahek elastomerni obrazni del
 + Tribarvno kodiranje velikosti za lažje 
prepoznavanje.

 + Lahek elastomerni material za  
udobje v dolgih obdobjih dela.

 + Izjemno majhna masa – 82 g
 + Zmanjšuje stroške vzdrževanja na 
najnižjo mogočo raven.

Nizkoprofilna oblika
 + Zmanjšuje motnje v vidnem polju.
 + Še preprostejša uporaba.

Priključitev filtra
 + Dvojni filter zagotavlja nižjo dihalno 
upornost.

 + Boljša porazdelitev mase in bolj 
uravnoteženo prileganje.

 + Izboljšana periferna vidljivost.
 + Varno in zanesljivo prileganje.
 + Optična oznaka točke pritrditve.
 + Prilagodljiv sistem za filtre za plin, hlape 
in delce.

 + Izbirna povezava za dovod zraka.
 
Dodatno

 + Na voljo nadomestni deli.
 + Na voljo v treh velikostih, ki se razlikujejo 
po barvah.

Združljivost z
 + očali 3M
 + opremo za zaščito sluha 3M

Polmaska 3M™ 6200 (srednje velikosti)  
EN140:1998
3M™ 6100 – majhna (svetlo siva) polmaska
3M™ 6200 – majhna (siva) polmaska
3M™ 6300 – majhna (siva) polmaska

Nova ponudba pakiranj, pripravljenih za uporabo,

predstavlja varno rešitev za najpogostejše 

uporabe v industriji, gradbeništvu, kmetijstvu in 

barvanju.  Vsako pakiranje vključuje polmasko 

za večkratno uporabo,  skupaj s kompletom 

filtrov za zaščito pred organskimi plini, hlapi 

in delci. Izbirate lahko med dvema različnima 

kombinacijama filtrov A1P2 R in A2P3 R, ki bodo 

najbolje izpolnili vaše potrebe glede zaščite.
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Polmaske za večkratno uporabo 3M™ serije 3000
Maske 3M serije 3000 so odlična rešitev za omejen proračun, ki 

zagotavlja visoko stopnjo zaščite in udobja na delovnem mestu po nizki 

ceni. S priročno in lahko obliko, se mehko in zanesljivo prilagodijo obliki 

vašega obraza, pri čemer ne ovirajo vašega pogleda. Omogočajo vam 

hitro natikanje ustreznega filtra za plin ali kombinacijo filtrov, zaradi 

inovativnosti in kakovosti, ki jo zagotavljajo izdelki 3M, pa bo vaše dihanje 

mirno in brezskrbno.

Lastnosti in prednosti:

Uporabniku prijazne
 + Nizkoprofilna oblika omogoča široko 
vidno polje.

 + Majhna masa omogoča  
dolgotrajno nošenje.

 + Mehak elastomeren obrazni  
del zagotavlja trajno udobje.

 + Na voljo v dveh velikostih (S/M in M/L).

Raznolikost
 + Možnosti natikanja, primerne za različna 
opravila.

 + Možnosti filtra za organske hlape/pline.
 + Možnosti filtra za kombinacijo organskih 
hlapov in delcev.

Odlična kakovost po nizki ceni
 + Trpežna, zasnovana za trajanje – brez 
oviranja.

 + Kakovost 3M po sprejemljivi ceni.
 + Za optimalno udobje izberite masko, ki se 
najbolje ujema z drugo, ki jo potrebujete 
na delovnem mestu.

Možnost 1: za zaščito pred organskimi hlapi z vreliščem nad 65 °C

Možnost 2: za zaščito pred organskimi plini, hlapi in delci

Možnosti filtra

Polmaska 3M™ 3200
EN 140:1998

Ponudba mask 3M™ serije 3000

3M™ 3391 A1P2 R
filter za organske pline in 
hlape z že nameščenim 
filtrom za delce

3M™ 3351 A1
filter za organske pline in 
hlape

3M™ 3200/3M™ 3100
polmaska

3M™ 774
pokrov

3M™ 7725 P2 R
predfilter

3M™ 3212
Komplet za zaščito dihal 
pred organskimi hlapi

polmaska 3M™ 3100 – majhna/srednje velika 
(siva) 
polmaska 3M™ 3200 – srednje velika/velika 
(siva)

NOVO



34

3M™ Maske

Celoobrazne maske za večkratno uporabo 3M™ serije 6000
Celoobrazne maske 3M serije 6000 so preproste za uporabo in udobne 

za nošenje. Nova odprtina za izdihan zrak zagotavlja večjo trpežnost in 

jo je mogoče preprosto očistiti. Maske so na voljo v treh velikostih, vse 

pa imajo bajonetni pritrdilni sistem za filtre 3M™, ki omogoča povezavo 

s široko izbiro dvojnih lahkih filtrov za zaščito pred plini, hlapi in delci 

glede na vaše potrebe.

Celoobrazna maska 3M™ 6800 (M)
EN136:1998 (Class 1)

Lastnosti in prednosti:

Celoobrazna maska
 + Mehak, elastomeren obrazni del, ki ne 
povzroča alergij.

 + Izjemno lahka (400 g) za visoko udobje.

Celoobrazna leča
 + Široko vidno polje.
 + Polikarbonatna leča, odporna proti 
praskam in udarcem v skladu s  
standardom EN166:2011 B.

Oglavje s 4 naglavnimi trakovi
 + Preprosto natikanje in snemanje.
 + Dobro uravnoteženo.

Izdišni ventil 3M™  
Cool Flow™ 

 + Manj dihalne upornosti.
 + Lažje dihanje.
 + Manj kopičenja toplote in znoja.
 + Zmanjšuje vibracije ventila.
 + Izdihani zrak potuje navzdol.
 + Ostaja čist zaradi manj ujete umazanije. 
 + Dober videz in občutek.

Priključitev filtra
 + Dvojni filter zagotavlja nižjo dihalno 
upornost.

 + Boljša porazdelitev mase in bolj 
uravnoteženo prileganje.

 + Izboljšana periferna vidljivost.
 + Varno in zanesljivo prileganje.
 + Optična oznaka točke pritrditve.
 + Prilagodljiv sistem za filtre za plin,  
hlape in delce.

 + Izbirna povezava za dovod zraka.

3M™ 105
krpica za masko

3M™ 107
torbica za 
prenašanje/
shranjevanje 
celoobrazne 
maske

3M™ 106 torbica 
za prenašanje 
polmaske 

Dodatno
 + na voljo v treh velikostih: 
6700 – majhna 
6800 – srednje velika 
6900 – velika

Združljivost z
 + opremo za zaščito sluha 3M

Dodatki za maske 3M

NOVO
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Celoobrazna maska 3M 7907S zagotavlja trpežnost in varnost za 

zahtevne naloge, pri katerih je potrebna zaščita obraza in dihal.

Bajonetni sistem za pritrjevanje filtrov 3M™ ponuja možnost uporabe s 

široko izbiro dvojnih lahkih filtrov za zaščito pred plini, hlapi in delci 

glede na vaše potrebe.

Celoobrazno masko 3M 79070S lahko uporabljate tudi s sistemi z 

dovajanjem zraka 3M za večjo priročnost in prilagodljivost.

Celoobrazna maska za večkratno uporabo 3M™ 7907S

Celoobrazna maska 3M™ 7907S (silikonska)
EN136 (Class 2)

Lastnosti in prednosti:

Naglavni pas s šestimi trakovi
 + Preprosto in zanesljivo nameščanje za 
najvišjo varnost.

 + Zagotavlja večjo stabilnost.
 + Zaponke za hitro snemanje.

Celoobrazna leča
 + Velika polikarbonatna leča  
s širokim vidnim poljem.

 + Na voljo komplet za  
zaščito očal in leče.

Obrazni del
 + Dvojno obrazno tesnilo za  
varno in zanesljivo prileganje  
večini velikosti obrazov.

 + Oglavje s 6 trakovi.
 + Iz silikonske gume, ena velikost za vse.
 + Zelo trpežen.
 + Na voljo izbira potrošnega materiala.
 + Govorna membrana za boljšo  
komunikacijo. 

Priključitev filtra
 + Dvojni filter zagotavlja nižjo dihalno 
upornost.

 + Boljša porazdelitev mase in bolj 
uravnoteženo prileganje.

 + Izboljšana periferna vidljivost.
 + Varno in zanesljivo prileganje.
 + Prilagodljiv sistem za filtre za plin,  
hlape in delce.

 + Izbirna povezava za dovod zraka.

Združljivost z
 + opremo za zaščito sluha 3M

Dodatki za celoobrazne maske 3M™

regulator 3M™ S-200
EN139:1994
NZF 50 za polmasko  
NZF 200 za celoobrazno 
masko
oznaka CE
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