De juiste pasvorm.
Beter beschermd.
3M™ 8825+ en 8835+
Stofmaskers
De afdichting van een herbruikbaar
masker, gecombineerd met
vernieuwd hoogwaardig
filtermateriaal voor de bescherming
en comfort die u nodig heeft.

3M™ 8825+ en 8835+ Stofmaskers
Innovatief ontwerp
ŔŔ Een betere pasvorm, aangepast aan de
vorm en de maat van het gezicht van
de gebruiker

Vernieuwd 3M
Electrostatisch
Filtermateriaal (AEM)

ŔŔ Stevig en duurzaam ontwerp

ŔŔ Hoge filterprestaties die het
ademhalen makkelijker maken

ŔŔ EN 149 ‘R’ rating. Herbruikbaar - dit
masker kan tijdens meer dan één shift
worden gebruikt

ŔŔ Voldoet aan de
verstoppingtestvereisten van
EN 149:2001+A1:2009

ŔŔ Bestand tegen inklappen: ideaal voor
warme en vochtige werkomgevingen

ŔŔ Constante hoge prestaties

ŔŔ Modern en stijlvol

Comfortabele hoofdbanden
ŔŔ Vierpuntsophanging zorgt voor een
veiliger gevoel
ŔŔ Verstelbare hoofdbanden
ŔŔ Kleurcodes voor een makkelijke
identificatie: geel voor FFP1, blauw
voor FFP2 en rood voor FFP3

ŔŔ FFP2 (8825+) en FFP3 (8835+)
beschermingsniveaus beschikbaar

ŔŔ Gemakkelijk op en af te zetten

Hybride afdichting voor de juiste
pasvorm
ŔŔ Flexibele afdichting voor een
gepersonaliseerde pasvorm bij
verschillende gelaatsvormen en -maten
ŔŔ Innovatief gebogen ontwerp, speciaal
ontwikkeld voor een betere afsluiting
rond de neus
ŔŔ Comfortabel gevoel op de huid
ŔŔ Gemakkelijk schoon te maken met de
3M™ 105 Maskerreinigingsdoekjes
(conform EN 149+A1) voor een goede
hygiëne voor de drager
ŔŔ Laag ontwerp om het beslaan van
oogbescherming te helpen verminderen

Enkel anti-allergische
materialen

3M™ Cool Flow™ Uitadem
ventiel

Goed te combineren
met:

Deze producten bevatten geen
componenten die gemaakt zijn van:

ŔŔ Voert de opgebouwde warmte
effectief af. Biedt zo een koeler en
nog beter draagcomfort en helpt
om het risico op het beslaan van
oogbescherming te verminderen.

ŔŔ 3M Oogbescherming

ŔŔ Natuurlijk rubberlatex
ŔŔ Metaal
ŔŔ PVC

3M Nederland B.V.
Personal Safety Division
www.3MSafety.nl

3M Belgium bvba/sprl
Personal Safety Division
www.3MSafety.be

ŔŔ 3M Gehoorbescherming
ŔŔ 3M Hoofdbescherming
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