Pretaizsvīšanas tehnoloģija.
Pielietota, lai palīdzētu
darbiniekiem redzēt skaidri ilgāk.
FPO

Zinātne, uz kuru balstītas Scotchgard™ pretaizsvīšanas tehnoloģijas.
Scotchgard™
pretaizsvīšanas
pārklājuma tehnoloģija
ļauj aizsargbrillēm
sasniegt labākus rezultātus.

Nepārprotami labākas
pretaizsvīšanas īpašības.

Ar mūsu pretaizsvīšanu noturīgajām brillēm
redzēsiet to, ko līdz šim esat palaiduši garām.

Aizsvīdušas lēcas var būt nomācošas
un bīstamas. Noņemot brilles, lai
notīrītu aizsvīdumu, acis var tikt
pakļautas potenciāli bīstamas darba
vides briesmām un gružiem.
Scotchgard™ pretaizsvīšanas pārklājums
novērš aizsvīšanu ilgāk kā tradicionāli
pretaizsvīšanas pārklājumi, pat pēc
vairākām mazgāšanas reizēm.

Izmēģiniet Solus™ 1000 sērijas aizsargbrilles un Goggle Gear 500 sērijas brilles ar
Scotchgard pretaizsvīšanas pārklājumu, un jūs redzēsiet ilgāk skaidri.
Scotchgard™ pretaizsvīšanas pārklājums tagad ir pieejams Solus™ 1000. sērijas
aizsargbrillēm ar dažādu krāsu lēcām (caurspīdīgas, pelēkas vai oranžas).
Papildus aprīkojumā iekļautas noņemamas briļļu kājiņas, mīksts deguna
atbalsts, elastīga siksna, papildus komfortam polsterētas kājiņas un ventilējams,
noņemams putu ieliktnis, lai samazinātu acu pakļaušanu vides iedarbībai.

Bez pārklājuma

Palīdz darbiniekiem
redzēt ilgāk skaidri.
Scotchgard™ pretaizsvīšanas
pārklājums ir radīts, lai darbotos
izaicinošās situācijās kā:
•
•
•
•

Karstos un mitros apstākļos
Darbam iekštelpās un ārā
Fiziski prasīgos apstākļos
Regulētās klimata zonās

Scotchgard™ pretaizsvīšanas pārklājums samazina
saskarsmes leņķi, saplacinot ūdens pilienus plānā,
caurspīdīgā ūdens kārtā, kas ļauj gaismai izkļūt cauri.

Kad mikroskopiskas ūdens pilītes nokļūst uz lēcas,
tās saplūst pilienos, veidojot kondensātu un
aizsvīdumu, tādējādi apgrūtinot redzamību.

Scotchgard™ pretaizsvīšanas pārklājums arī ir pieejams 3M™ Goggle Gear 500. sērijai,
kurai ir zems profila dizains, regulējamas siksnas un ieliktnis recepšu brillēm.
Visām brillēm ir polikarbonāta lēcas, kuras aiztur 99.9% no visiem UV stariem.

* Balstīts uz 3M iekšējiem testiem, kuri veikti saskaņā ar EN168 testa metodēm, salīdzinot ar
tradicionālajiem pretaizsvīšanas pārklājumiem.

Ar Scotchgard™ pārklājumu

LĒCA

Fakti ir skaidri:
• Scotchgard™ pretaizsvīšanas pārklājums turas ilgāk
kā tradicionāli pretaizsvīšanas pārklājumi, palīdzot uzlabot
briļļu darbību mitrās un tvaika pilnās vidēs.
• Scotchgard™ pretaizsvīšanas pārklājums sniedz labāku
aizsardzību pret skrāpējumiem, paaugstinot briļļu
izturību darba vidē.
• Darbinieki var izbaudīt drošu un skaidru redzamību ilgāk, jo
pārklājums ar savām aktīvajām sastāvdaļām
ir piesaistīts lēcai.
• Pārklājums saglabā savu iedarbību vismaz pēc 25 mazgāšanas
reizēm, sniedzot darbiniekiem iespēju izmantot
savas brilles ilgāk.
• Pārklājums var tik dezinficēts, mērcējot atšķaidītā balināšanas
šķidrumā vai tīrot ar alkoholu saturošām salvetēm,
nezaudējot pretaizsvīšanas īpašības.
• Nēsājot Scotchgard™ brilles ar pretaizsvīšanas pārklājumu,
darbinieki var justies pārliecināti, jo tās sniedz labāko pretaizsvīšanas
un saskrāpēšanas aizsardzību, atbilstoši K un N marķēšanas
noteikumiem, saskaņā ar EN166 standarta prasībām.
* Balstīts uz 3M iekšējiem testiem, kuri veikti saskaņā ar EN168 testa
metodēm, salīdzinot ar tradicionālajiem pretaizsvīšanas pārklājumiem.
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PRETAIZSVĪŠANAS PĀRKLĀJUMS

Izkļūstiet no miglas ar jauno briļļu modeļu sēriju.
Solus 1000. sērijas brilles

3M ID Nr.

Produkta kods

Produkta apraksts

Solus™1000. sērijas brilles

UU003717483

S1101SGAFKT-EU

SOLUS S1101SGAFKT-EU zils/melns komplekts, caurspīdīgas lēcas

Komplekts: zils/melns, caurspīdīgas lēcas

UU003718184

S1101SGAF-EU

SOLUS S1101SGAF-EU zils/melns/ PK caurspīdīgas lēcas

UU003718549

S1102SGAF-EU

SOLUS S1102SGAF-EU zils/melns/ PK pelēkas lēcas

UU003718564

S1103SGAF-EU

SOLUS S1103SGAF-EU zils/melns, PK oranžas lēcas

3M ID Nr.

Produkta kods

Produkta apraksts

UU003718150

S1201SGAFKT-EU

SOLUS S1201SGAFKT-EU zaļš/melns komp./ caurspīdīgas lēcas

UU003718168

S1201SGAF-EU

SOLUS S1201SGAF-EU zaļš/melns/PK caurspīdīgas

UU003718531

S1202SGAF-EU

SOLUS S1202SGAF-EU zaļas/melnas/PK pelēkas

UU003718556

S1203SGAF-EU

SOLUS S1203SGAF-EU zaļš/melns/PK oranža

3M ID Nr.

Produkta kods

Produkta apraksts

UU003718572

Solus 1000G-EU

3M™ Solus™ piederumi - putu ieliktnis

UU003718523

Solus 1000S-EU

3M™ Solus™ piederumi - briļļu aukliņas

Goggle Gear 500. sērija

3M ID Nr.

Produkta kods

Produkta apraksts

Goggle Gear 500. sērijas brilles

UU003133723

GG501SGAF-EU

Goggle Gear 501 PK caurspīdīgas

UU004028252

GG500PI-EU

Goggle Gear 500 recepšu briļļu ieliktnis

Komplekts: zaļš/melnas/caurspīdīgas lēcas

Recepšu briļļu ieliktnis

Caurspīdīgas

Maināmo lēcu varianti Solus
sērijai

Montāžas instrukcija

Pelēkas

Pievienojiet briļļu aukliņu
Solus

Oranžas

Pievienojiet briļļu kājiņu
Solus

Piederumi/Rezerves detaļas Solus
sērijai
Putu ieliktnis /briļļu aukliņas

Putu ieliktnim ir mazi ventilācijas
caurumi, lai palīdzētu samazināt
aizsvīšanu

Papildus informācijai apmeklējiet www.3M.eu/Scotchgard_AntiFog

3M Latvija SIA
K.Ulmaņa gatve 5
LV-1004, Rīga
Tālr. +371 67 066 120
www.3M.lv

Lūdzu, nododiet pārstrādei.
3M Scotchgard ir reģistrēta 3M firmas preču zīme.
© 3M 2016. Visas tiesības rezervētas.

Pievienojiet putu ieliktni
Solus

Pievienojiet recepšu briļļu ieliktni
Goggle Gear

