Udukindel tehnoloogia.
Aitab töötajatel näha
selgemalt ja kauem.
FPO

Teadus Scotchgard™ udukaitse tehnoloogia taga
Scotchgard™
udukindla kaitsekihi
tehnoloogia muudab
kaitseprillid veelgi
tõhusamaks.
Selgelt parem udukindel
toime.
Udused klaasid võivad frustreerida
ja olla ka ohtlikud. Kaitseprillide
eest võtmise ajal, et pühkida ära
udu, võivad teie silmad kokku
puutuda töökohal potentsiaalsete
ohtude ja prahiga. Scotchgard™
udukindel kaitsekiht tõrjub udu
tekkimist kauem kui traditsioonilised
udukindlad kaitsekihid, isegi
peale mitmeid pesukordi.

Vaata millest oled ilma jäänud meie
uduvastaste kaitseprillideta.
Proovi Scotchgard™ usukindla kaitsekihiga Solus™ 1000 seeria
ja Goggle Gear 500 seeria kaitseprille ja näe selgelt, kauem.*
Scotchgard™ udukindel kaitsekiht on nüüd saadaval Solus™
1000 seeria kaitseprillidel järgnevates värvides (läbipaistev, hall
või kollane). Lisaomadusteks veel eemaldatavad sangad, pehme
ninakaar, valikuline kummipael, pehmendustega sangad, mis
lisavad mugavust ja õhuavadega, eemaldatav vahtkummist
sisend, mis vähendab silma avatust.

Kaitsekihita

Scotchgard™ kaitsekihiga

Kui mikroskoopilised veepritsmed
maanduvad prilliklaasil, kogunevad
need piiskadeks,tekib kondents ja udu,
mis varjab teie nägemist.

Scotchgard™ udukindel kaitsekiht tekitab
vähendatud puutenurki, muutes veepiisad
lamedaks, õhukeseks ja läbipaistvaks veekihiks,
mis laseb valguse läbi.
KLAAS

Aitab töötajatel näha
selgemalt ja kauem.
Scotchgard™ udukindla
kaitsekiht on loodud
töötamaks keerulistes
olukordades nagu:
• Kuumades ja niisketes
tingimustes
• Sise- ja välitöödel
• Füüsiliselt rasketel ülesannetel
• Kliima-kontrolliga aladel

Scotchgard™ udukindel kaitsekiht on samuti saadaval 3M™
Goggle Gear 500 seerial, madala profiiliga disain, kohandatav
peapael ja valikuline tavaprillide sisend. Kõikidel on polükarbonaat klaasid, mis neelavad 99,9% UV-kiirgust.

Läbipaistvad faktid:

* Põhineb 3M-i testidel vastavalt EN168 testimeetodile võrreldes
teiste traditsiooniliste udukindlate kaitsekihtidega.

• Scotchgard™ udukindel kaitsekiht kestab kauem kui
traditsioonilised kaitsekihid*, suurendades sellega kaitseprillide töökindlust niisketes ja auravates keskkondades.
• Scotchgard™ udukindel kaitsekiht annab parema
kriimustuskindluse, suurendades sellega kaitseprillide
vastupidavust.
• Töötajad saavad nautida usaldusväärset, selgemat
vaatepilti kauem, tänu kaitsekihi omadustele prilliklaasidel.
• Kaitsekiht säilitab oma tõhususe ka peale 25 pesukorda,
mis võimaldab töötajatel kasutada oma kaitseprille kauem.
• Kaitsekihti võib puhastada lahjendatud puhastusainega
või alkoholi sisaldusega puhastuslappidega, ilma, et nad
kaotaksid udukindla kaitse.
• Töötajad võivad end tunda turvaliselt kasutades
Scotchgard™ udukindla kaitsekihiga kaitseprille, kuna see
annab kõrgtasemelise udukaitse ja hea kriimustuskindluse,
mis vastavad nõude EN166 K ja N tähistele.
* Põhineb 3M-i testidel vastavalt EN168 testimeetodile võrreldes
teiste traditsiooniliste udukindlate kaitsekihtidega.

KLAAS UDUKINDEL KAITSKIHT

Tule udust välja meie perekonna uute kaitseprillidega.
Solus 1000 seeria kaitseprillid
Solus™ 1000 seeria kaitseprillid
Komplekt: sinine/must/läbipaistvad klaasid

Komplekt: roheline/must/läbipaistvad klaasid

Goggle Gear 500 seeria

Goggle Gear 500 seeria kaitseprillid
Läbipaistev

Raviklaasi sisend

Solus seeria
valikuvõimalused
Hall

3M ID

Tootekood

Tootekirjeldus

UU003717483

S1101SGK

SOLUS S1101SGAFKT-EU Blue/Blk Kit Clear

KOGUS
20

UU003718184

S1101SGA

SOLUS S1101SGAF-EU Blue/Black PC Clear

20

UU003718549

S1102SGA

SOLUS S1102SGAF-EU Blue/Black PC Grey

20

UU003718564

S1103SGA

SOLUS S1103SGAF-EU Blue/Black PC Amber

20

3M ID

Tootekood

Tootekirjeldus

UU003718150

S1201SGK

SOLUS S1201SGAFKT-EU Green/Blk Kit Clear

20

UU003718168

KOGUS

S1201SGA

SOLUS S1201SGAF-EU Green/Black PC Clear

20

UU003718531

S1202SGA

SOLUS S1202SGAF-EU Green/Black PC Grey

20

UU003718556

S1203SGA

SOLUS S1203SGAF-EU Green/Black PC Amber

20

3M ID

Tootekood

Tootekirjeldus

UU003718572

KOGUS

S1000G

3M Solus vahttihend, lisavarustus

5

UU003718523

S1000S

3M™ Solus™ peapael, lisavarustus

5

3M ID

Tootekood

Tootekirjeldus

UU003133723

GG501SGA

Goggle Gear 501 PC läbipaistev

10

UU004028203

GG500PI

Goggle Gear 500 prilliklaasi sisend

10

™

™

KOGUS

Kinnitusjuhendid
Kollane

Peapaela kinnitus
Solusele

Sanga kinnitus
Solusele

Vahttihendi sisestus
Solusele

Solus seeria
lisad/ varuosad
Vahttihend/ peapael

Vahttihendil on pisikesed õhuaugud
udutekke vähendamiseks

Lisainformatsiooniks külastage www.3M.eu/Scotchgard_AntiFog
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Prilliklaasi sisestus
Goggle Gear´i

