NOVÝ
3M™ COOL FLOW™
COMFORT VENTILEK

Dělejte velké věci.
Pohodlně.
Pro společnost 3M je bezpečnost a pohodlí hlavní prioritou. Třetí
generace respirátoru Aura™ přináší četná vylepšení a spojuje
působivou novou technologii s ergonomickým designem.
Nový Cool Flow™ Comfort ventilek se snadněji otevírá, takže lépe
odvádí teplo z respirátoru a umožňuje tak mnohem pohodlnější
používání.

3M™ Aura™ 9300+Gen3
Respirátor třetí generace.

Částicový respirátor 3M™ Aura™ řady 9300+Gen3
Spolehlivé používání

Jasný výhled

NOVÉ horní a spodní úchyty

Embosovaný horní panel

 polu s novou vlastností „uchopení“
S
za ventilek umožňuje snazší rozevření
respirátoru pro jednodušší nasazení
a usazení na obličeji
Samostatné balení
 ygienické samostatné balení pomáhá
H
chránit respirátor před znečištěním ještě
před použitím
 možňuje praktické skladování
U
a distribuci přímo na pracovišti

 omáhá směřovat vydechovaný
P
vzduch tak, abyl snížil zamlžení
ochranných brýlí.
Tvarované provedení s nízkým
profilem
 ýborně dosedá na nos a kontury
V
očí – rozšiřuje zorné pole
 ompatibilní provedení
K
s ochrannými brýlemi 3M

Navržen s ohledem
na pohodlí
NOVÉ oplétané pásky
Vyšší odolnost bez snížení pohodlí
Barevné kódování ke snadné
identifikaci (žlutá pro FFP1, modrá
pro FFP2, červená pro FFP3)
Skládací provedení se 3 panely
Navrženo tak, aby vyhovovalo
uživatelům s celou řadou tvarů
a velikostí obličejů
Použité materiály

Volnější dýchání

 elký měkký pěnový materiál na
V
nosní části a hladká vnitřní výstelka

Filtrační medium 3M™ Advanced
Electret Media (AEM)

Integrovaná nosní svorka
k osobnímu přizpůsobení

 ysoký náboj filtračních vláken přitahuje
V
částice z širší oblasti, což snižuje
potřebné množství filtračního media
Nízký počáteční odpor dýchání

 yto výrobky neobsahují
T
komponenty vyrobené z:
• Přírodního gumového latexu
• PVC

NOVÝ 3M™ Cool Flow™ Comfort ventilek
 oderní a stylový design s čirým krytem
M
vám umožňuje vidět novou technologii
v akci
 tevírá se snáze a zůstává otevřený déle
O
než původní ventilek Cool Flow™, což
umožňuje odvádění většího množství
teplého vzduchu, tedy snížení zahřívání,
a zároveň přináší vyšší pohodlí
 omáhá minimalizovat mlžení
P
ochranných brýlí v důsledku tepla
procházejícího přes filtrační medium
(pouze vybrané modely)

Spolehlivá ochrana

NOVÝ 3M Safe Guard™ Proces
ověření výrobku
Ověřte si online, zda je váš výrobek
originálním výrobkem společnosti 3M
Další informace najdete na adrese
3M.com/SafeGuard
Divize ochrany zdraví a bezpečnosti při práci
3M Česko, spol. s. r. o.
V Parku 2343/24
148 00 Praha 4
Tel.: 261 380 111
Web: www.3M.cz/AuraGen3
www.3M.cz/OOPP

Ohledně dalších informací se obracejte na 3M.
www.3M.cz/AuraGen3
Použité tiskoviny odevzdejte k recyklaci. Vytištěno v České republice.
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