Technologie gedreven
innovatie brengt comfort,
pasvorm en bescherming.
20 jaar geleden ontwierp 3M de allereerste generatie van
stofmaskers met drie vouwbare panelen, waardoor de nieuwe
standaard van comfort en gebruiksgemak is ontstaan. Op basis
van dit origineel ontwerp, is in de loop van de jaren het masker
verder ontwikkeld tot de huidige generatie 3M™ Aura™ 9300+
Serie stofmaskers.

De huidige 3M™ Aura™ 9300+ Serie Onderhoudsvrije
Stofmaskers
Het resultaat van 20 jaar innovatie!
Gemakkelijk ademhalen

Helder gezichtsveld

Comfort

Lage ademhalingsweerstand

Toppaneel met reliëf

Ontwerp en materiaal

� combineert de voordelen van
3M’s elektrostatisch filtermateriaal
met geavanceerde lage
ademweerstandsfiltertechnologie

� vermindert het beslaan van
oogbescherming

� baanbrekend ontwerp met 3
panelen geschikt voor verschillende
gezichtsvormen en afmetingen

� biedt doeltreffende filterprestaties
terwijl de ademhalingsweerstand
verminderd wordt

� gebogen ontwerp met laag profiel

� vergemakkelijkt het ademhalen en
verbetert het comfortgevoel

� verzekert een goed gezichtsveld

3M™ Cool Flow™ Uitademventiel

Voorgevormd neuspaneel
� vormt zich rondom de neus- en
oogcontouren
� verbetert de compatibiliteit met
oogbescherming

� voert uitgeademde warmte effectief af
� biedt een koeler en nog beter
draagcomfort
� voert uitgeademde lucht af en
minimaliseert het risico op het beslaan
van oogbescherming

� vormt zich mee met
gezichtsbewegingen
� bestand tegen inklappen;
ideaal voor warme en
vochtige werkomgevingen
� blijft goed zitten, zorgt voor een
goede en tegelijk comfortabele
afsluiting
� breed, zacht neusschuimmateriaal
en glad binnenmateriaal voelen
zacht aan op de huid en zorgen voor
een comfortabele omgeving voor
het gezicht

Gebruiksgemak
� vouwbaar : gemakklijk te bewaren
wanneer het niet wordt gebruikt
� individuele hygiënische verpakking
beschermt het masker tegen besmetting
voor gebruik
� innovatief kinflapje vergemakkelijkt
het opzetten en aanpassen voor een
comfortabelere pasvorm
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