Huurtumisenestopinnoite,
jolla näet selvästi pidempään
FPO

Scotchgard™
huurtumisenestopinnoite
parantaa suojalasien
suorituskykyä.

Selvästi parempi huurtumisenestoteho.

Huurtumisen estävillä laseillamme näet sen,
mitä ennen jäi huomaamatta

Huurtunut linssi on turhauttava ja
vaarallinen. Lasien ottaminen pois
pyyhkimistä varten voi altistaa silmät
työpaikan mahdollisille riskeille
ja haitallisille epäpuhtauksille.
Scotchgard™ -huurtumisenestopinnoite suojaa huurtumiselta kauemmin
kuin perinteiset huurtumisenestopinnoitteet, jopa useita kertoja pestynä.

Kokeile Solus™ 1000 -sarjan suojalaseja ja 500 -sarjan naamiomallisia
suojalaseja, joissa on Scotchgard™-huurtumisenestopinnoite ja näet.
Scotchgard™-huurtumisenestopinnoite on saatavana Solus™ 1000 -sarjan
suojalaseihin kirkkaalla, harmaalla ja keltaisella linssillä. Pehmustetut
sangat ja ilmastoitu, irrotettava vaahtomuovinen sisäkehys lisäävät
käyttömukavuutta sekä lasien istuvuutta kasvoille. Scotchgard™huurtumisenestopinnoite on saatavana myös 3M™ 500 -sarjan
naamiomallisiin suojalaseihin, jotka ovat muotoilultaan matalaprofiiliset.
Niissä on säädettävä päänauha ja lisävarusteena on saatavana kehys
silmälasilinssejä varten. Kaikissa 3M Scotchgard™ suojalaseissa on
polykarbonaattilinssit, jotka suodattavat 99,9 % UV-säteilystä.

Auttaa sinua näkemään selvemmin,
pidempään.
Scotchgard™-huurtumisenestopinnoite on tarkoitettu
työskentelyyn haastavissa
olosuhteissa kuten:
• Kuumat ja kosteat
olosuhteet
• Työskentely sisällä ja ulkona
• Fyysisesti vaativat
työtehtävät
• Ilmastoidut alueet

* Perustuu 3M:n sisäiseen testaukseen standardin EN 168 testimenetelmän mukaisesti, verrattuna
perinteisiin huurtumisenestopinnoitteisiin.

Tiede Scotchgard™-huurtumisenestopinnoitteen
taustalla.

Pinnoittamaton

Scotchgard™-pinnoitettu
Scotchgard™-huurtumisenestopinnoite
pienentää kosketuskulmaa ja tasoittaa veden
ohueksi, läpinäkyväksi vesikalvoksi, jonka läpi
valo pääsee kulkemaan.

Kun mikroskooppisen pieniä vesipisaroita
päätyy linsseihin, ne helmeilevät pinnalla ja
tiivistyvät ja muodostavat sumua, joka estää
näkyvyyden.
LINSSI

Tosiasiat ovat selkeät:
• Scotchgard™-huurtumisenestopinnoite
kestää kauemmin kuin perinteiset
huurtumisenestopinnoitteet,* mikä parantaa
suojalasien suorituskykyä märissä ja höyryisissä
ympäristöissä.
• Scotchgard™-huurtumisenestopinnoitteen naarmuuntumisenkestävyys on parempi, mikä parantaa
suojalasien kestävyyttä työympäristöissä.
• Voit nauttia luotettavasta, selvemmästä näkökentästä
kauemmin, koska pinnoite aktiivisine aineosineen
liimataan linssiin.
• Pinnoite säilyttää tehonsa vähintään 25 pesun ajan,
minkä ansiosta voit käyttää suojalasejasi kauemmin.
• Pinnoite voidaan desinfioida laimennetulla
valkaisuaineliuoksella tai suojalasipyyhkeellä ilman että
se menettää huurtumisenestokykynsä.
• Voit olla luottavainen käyttäessäsi Scotchgard™huurtumisenestopinnoitteella ja hyvillä
naarmuuntumisenesto-ominaisuuksilla varustettuja
suojalaseja, jotka täyttävät standardin EN 166 K- ja
N-merkintöjen vaatimukset.
* Perustuu 3M:n sisäisiin testeihin standardin EN168
mukaisella testausmenetelmällä, verrattuna perinteisiin
huurtumisenestopinnoitteisiin.

LINSSI HUURTUMISENESTOPINNOITE

Eroon sumusta uudella suojalasivalikoimalla.
Solus 1000 -sarjan suojalasit

Tuotekoodi

Tuotekuvaus

S1101SGAFKT-EU

SOLUS S1101SGAFKT sininen/musta kirkas, KIT

20

Sarja: sininen/musta/kirkas linssi

S1101SGAF-EU

SOLUS S1101SGAF sininen/musta PC kirkas

20

S1102SGAF-EU

SOLUS S1102SGAF sininen/musta PC harmaa

20

S1103SGAF-EU

SOLUS S1103SGAF sininen/musta PC keltainen

20

Tuotekoodi

Tuotekuvaus

S1201SGAFKT-EU

SOLUS S1201SGAFKT vihreä/musta kirkas, KIT

20

S1201SGAF-EU

SOLUS S1201SGAF vihreä/musta PC kirkas

20

S1202SGAF-EU

SOLUS S1202SGAF vihreä/musta PC harmaa

20

S1203SGAF-EU

SOLUS S1203SGAF vihreä/musta PC keltainen

20

Tuotekoodi

Tuotekuvaus

Solus 1000G-EU

3M ™ Solus™ lisävarusteet; vaahtomuov. sisäkehys

5

Solus 1000S-EU

3M ™ Solus™ lisävarusteet; päänauha

5

Sarja: vihreä/musta/kirkas linssi

500-sarjan naamiomalliset
suojalasit
Kirkas

Kehys silmälasilinsseille

Vähimmäistilausmäärä

Vähimmäistilausmäärä

Tuotekoodi

Tuotekuvaus

GG501SGAF-EU

501-naamiomalliset suojalasit PC kirkas

10

GG500PI-EU

500 naamiomallisten suojalasien silmälasikehys

10

Solus-sarjan värivaihtoehdot

Kokoamisohje

Harmaa

Kiinnitä päänauha
Solus-suojalaseihin

Keltainen

Vähimmäistilausmäärä

Kiinnitä sanka
Solus-suojalaseihin

Vähimmäistilausmäärä

Kiinnitä vaahtomuovinen
kehys Solus-suojalaseihin

Kiinnitä silmälasilinssit
naamiomallisiin suojalaseihin

Solus-sarjan lisävarusteet/varaosat
Vaahtomuovinen kehys ja päänauha

Vaahtomuovisessa kehyksessä on
pienet tuuletusreiät, jotka estävät
huurtumista.

Lisätietoja saat osoitteesta www.3M.eu/Scotchgard_AntiFog
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