NOVO
Novo
3M™ Cool Flow™
Válvula de Conforto

Tornar grandes
coisas possíveis.
Confortavelmente.
A segurança e o conforto são prioridade máxima na 3M. A terceira nova
geração de máscaras Aura™ apresenta vários melhoramentos, combinando
impressionantes novas tecnologias com um design ergonómico. A nova
Cool Flow™ Válvula de Conforto abre com mais facilidade para ajudar
a reduzir o calor no interior da máscara e proporcionando uma experiência
mais confortável para o utilizador.
3M™ Aura™ 9300+Gen3
A terceira nova geração de máscaras.

Máscara de partículas 3M™ Aura™ série 9300+Gen3
Utilização prática

Visão clara

NOVO painel superior e inferior

Painel superior em relevo

Juntamente com a nova funcionalidade
na válvula, permitem uma abertura
fácil da máscara para simplificar
o posicionamento e ajuste na face
Embalagem individual
 embalagem individual higiénica ajuda
A
a proteger a máscara de contaminações
antes da utilização
 ermite um armazenamento e uma
P
distribuição práticos no local de trabalho

Respiração mais cómoda
3M™ Material de Filtração Electret
Avançado (AEM)
 carga alta das fibras do filtro atrai
A
partículas ao longo de uma maior
área de captura, permitindo que seja
necessário menos material de filtração
R
 esistência respiratória inicial reduzida

 juda a redirecionar o ar exalado,
A
reduzindo o embaciamento
da proteção ocular
Perfil baixo e curvo
 justa-se bem aos contornos
A
do nariz e dos olhos – ajuda
a oferecer um bom campo de visão
Concebido para ser compatível
com as proteções oculares
de segurança da 3M

Concebido para
conforto
NOVO bandas de cabeça
M
 aior durabilidade, sem
comprometer o conforto
C
 om codificação por cores para
uma fácil identificação (amarelo
para FFP1, azul para FFP2, vermelho
para FFP3)
Design de 3 painéis dobráveis
Concebido para se adaptar
a uma variedade de formas
e tamanhos de rosto
Materiais do produto
G
 rande quantidade de espuma macia
na área nasal e na cobertura interior
C
 lip nasal em alumínio, para
ajuste personalizado
E
 stes produtos não contêm
componentes feitos de:
• Látex de borracha natural
• PVC

NOVO 3M™ Cool Flow™
Válvula de Conforto
 design atualizado, moderno e elegante,
O
com cobertura transparente, permite-lhe
ver a nova tecnologia em ação
 bre com mais facilidade e permanece
A
aberta durante mais tempo do
que a Válvula Cool Flow™ original,
permitindo a saída de mais ar quente
de modo a reduzir a acumulação
de calor e aumentar o conforto
Ajuda a minimizar o risco de
embaciamento da proteção ocular,
pela saída de calor através do material
(apenas alguns modelos)

Confiança na proteção

NOVO 3M™ Safe Guard™ Processo
de Autenticação de Produtos
 erifique via online se o seu produto
V
é um artigo genuíno fabricado pela 3M
 isite 3M.com/SafeGuard
V
para mais informações

Departamento de Segurança
Pessoal da
3M Portugal
Rua do Conde Redondo, 98
1169-009 Lisbona
Portugal
www.3M.com/pt/segurança

Para mais informações, contacte 3M –
www.3M.com/pt/segurança
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