Technologia chroniąca
przed zaparowaniem.
Zastosowana, by pracownicy mogli
dłużej zachować ostrość widzenia.
FPO

Okulary ochronne
o ulepszonych
parametrach
użytkowych
dzięki technologii
Scotchgard™
Anti-Fog chroniącej
przed zaparowaniem
Wyraźnie lepsza ochrona
przed zaparowaniem.

Wypróbuj nasze okulary ochronne odporne na zaparowanie,
by przekonać się, czego Ci brakowało.

Zaparowane soczewki
okularów mogą być frustrujące
i niebezpieczne. Zdejmowanie
zaparowanych okularów
ochronnych w celu ich wytarcia
może narażać oczy na potencjalne
zagrożenia i zanieczyszczenia
w miejscu pracy. Powłoka
Scotchgard™Anti-Fog chroniąca
przed zaparowaniem zachowuje
odporność na zaparowanie
dłużej niż tradycyjne powłoki,
nawet po wielokrotnym myciu.

Wypróbuj okulary ochronne Solus™ z serii 1000 oraz gogle ochronne Gear
500 z nową powłoką Scotchgard™Anti-Fog i ciesz się ostrością widzenia,
dłużej. *

Zastosowana, by
pracownicy mogli
dłużej zachować
ostrość widzenia.
Nieparująca powłoka
Scotchgard™ Anti-Fog jest
przeznaczona do użytku
podczas pracy w trudnych
warunkach, takich jak:
• Miejsca o wysokiej
temperaturze i wysokiej
wilgotności
• Prace wewnątrz i na zewnątrz
budynków
• Zadania, które są wymagające
pod względem fizycznym
• Obszary o kontrolowanych
parametrach środowiskowych

Nieparująca powłoka Scotchgard™Anti-Fog jest teraz dostępna
w okularach ochronnych Solus™ z serii 1000 w różnych kolorach soczewek
(przezroczyste, szare lub żółte). Inne cechy produktu to zdejmowalne
zauszniki, miękki nosek, opcjonalna elastyczna taśma, wyściełane zauszniki
zwiększające wygodę użytkowania oraz zdejmowalna piankowa wkładka
z otworami wentylacyjnymi, która zmniejsza narażenie oczu.
Powłoka nieparująca Scotchgard™ Anti-Fog jest również dostępna
w goglach ochronnych 3M™Goggle Gear 500 o niskim profilu,
z regulowaną elastyczną taśmą oraz opcjonalną wkładką korekcyjną.
Wszystkie produkty z powłoką Scotchgard™ Anti-Fog są wyposażone
w poliwęglanowe soczewki, które pochłaniają 99,9% promieni UV.
* Na podstawie wewnętrznych testów przeprowadzonych przez firmę 3M zgodnie z metodą
określoną w normie EN168 w celu porównania z tradycyjnymi powłokami zapobiegającymi
zaparowaniu.

Rozwiązania naukowe leżące u podstaw technologii
Scotchgard™ Anti-Fog chroniącej przed zaparowaniem.

Bez powłoki

Z powłoką Scotchgard™
Nieparująca powłoka Scotchgard™ Anti-Fog
zmniejsza kąt przylegania, spłaszczając kropelki
wody do cienkiego przezroczystego filmu, który
przepuszcza światło.

Mikroskopijne kropelki wody, które lądują na
soczewkach, skupiają się w większe kropelki
wody i skraplają się, tworząc mgłę oraz
ograniczając widoczność.
SOCZEWKA

SOCZEWKA

POWŁOKA CHRONIĄCA PRZED ZAPAROWANIEM

Fakty są jasne:
• Nieparująca powłoka Scotchgard™Anti-Fog ma większą
trwałość niż tradycyjne powłoki chroniące przed
zaparowaniem,* zapewniając wyraźne i komfortowe
widzenie w wilgotnym i zaparowanym środowisku.
• Nieparująca powłoka Scotchgard™Anti-Fog jest bardziej
odporna na zarysowania, co zwiększa trwałość okularów
w środowisku pracy.
• Pracownicy mogą dłużej cieszyć się niezmiennie dobrą
widocznością, ponieważ powłoka wraz z jej aktywnym
składnikiem jest zespolona z soczewkami.
• Powłoka zachowuje swoją efektywność po co najmniej
25 myciach, co oznacza, że pracownicy mogą dłużej
korzystać ze swoich okularów ochronnych.
• Powłoka może być dezynfekowana poprzez zanurzenie
w rozcieńczonym wybielaczu lub przy pomocy ściereczek
nasączonych alkoholem, nie tracąc przy tym swoich
właściwości przeciwmgielnych.
• Pracownicy, którzy noszą okulary ochronne wyposażone
w Scotchgard™ Anti-Fog mogą czuć się pewnie,
ponieważ okulary ich są doskonale chronione przed
zaparowaniem i zarysowaniem, spełniając wymagania
normy EN166 dotyczące oznaczeń K i N.

* Na podstawie wewnętrznych testów przeprowadzonych przez firmę
3M zgodnie z metodą określoną w normie EN168 w celu porównania
z tradycyjnymi nieparującymi powłokami.

Pożegnaj się z zaparowanymi soczewkami dzięki
nowej rodzinie okularów i gogli ochronnych.
Okulary ochronne Solus z serii 1000

3M ID

Kod produktu

Opis produktu

Okulary ochronne Solus™ z serii 1000

UU003717483

S1101SGAFKT-EU

20

Zestaw: zausznik niebieski/czarny +
przezroczyste soczewki

SOLUS S1101SGAFKT-EU Zestaw zausznik
niebieski/czarny + przezroczyste soczewki

UU003718184

S1101SGAF-EU

SOLUS S1101SGAF-EU Zausznik niebieski/czarny
+ przezroczyste soczewki PC

20

UU003718549

S1102SGAF-EU

SOLUS S1102SGAF-EU Zausznik niebieski/czarny
+ szare soczewki PC

20

UU003718564

S1103SGAF-EU

SOLUS S1103SGAF-EU Zausznik niebieski/czarny
+ żółte soczewki PC

20

3M ID

Kod produktu

Opis produktu

UU003718150

S1201SGAFKT-EU

SOLUS S1201SGAFKT-EU Zestaw zausznik
zielony/czarny + przezroczyste soczewki

20

UU003718168

S1201SGAF-EU

SOLUS S1201SGAF-EU Zausznik zielony/czarny +
przezroczyste soczewki PC

20

UU003718531

S1202SGAF-EU

SOLUS S1202SGAF-EU Zausznik zielony/czarny +
szare soczewki PC

20

UU003718556

S1203SGAF-EU

SOLUS S1203SGAF-EU Zausznik zielony/
czarny + żółte soczewki PC

20

3M ID

Kod produktu

Opis produktu

UU003718572

Solus 1000G-EU

Piankowa wkładka do 3M™ Solus™ 1000

5

UU003718523

Solus 1000S-EU

Elastyczna taśma do 3M™ Solus™ 1000

5

3M ID

Kod produktu

Opis produktu

UU003133723

GG501SGAF-EU

Gogle ochronne Gear 501 przezroczyste soczewki
PC

10

UU004028252

GG500PI-EU

Wkładka korekcyjna do gogli ochronnych Gear
500

10

Zestaw: zausznik zielony/czarny +
przezroczyste soczewki

Gogle ochronne Gear 500
Gogle ochronne Gear 500
Przezroczyste

Wkładka korekcyjna

Alternatywne kolory soczewek
dla serii Solus
Szare

MOQ

MOQ

MOQ

Instrukcja montażu

Żółte

Przymocować
elastyczną taśmę do
okularów Solus

Przymocować zauszniki
do okularów Solus

Przymocować piankową
wkładkę do okularów
Solus

Akcesoria do okularów ochronnych
Solus 1000
Piankowa wkładka / Elastyczna taśma

Piankowa wkładka posiada
małe otwory, które zmniejszają
zaparowanie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.3M.pl/Scotchgard_AntiFog
3M Poland Sp. z o.o.
Dział Bezpieczeństwa Pracy
al. Katowicka 117
Kajetany, 05-830 Nadarzyn
tel.: +48 22 739 60 00
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Przymocować wkładkę
korekcyjną do gogli
Gear

