Mer än

30%
lägre
andningsmotstånd*
vid ansträngande
arbete

Gör det
enklare
att andas.

3M™ Underhållsfri återanvändbar
halvmask, 4000+ serien.
Det här är en vidareutveckling av
3M:s mest populära underhållsfria
återanvändbara halvmask, som
är utformad för att underlätta
andningen. Masken är enkel att
använda och ger stor tillförlitlighet,
samtidigt som komforten har
förbättrats med mätbart resultat.
*		 Motståndet vid utandning för 3M™ 4000+ har minskats med mer än 30 % vid 120 l/min
högsta utandningsflöde och med mer än 35 % vid 160 l/min jämfört med 3M™ 4000-serien.
Resultatet har uppmätts av 3M 2017 under laboratorieförhållanden. Andningsfrekvens visas
endast som ett exempel.

Mer än 30 % lägre andningsmotstånd.*
Studier visar hur viktigt det är med komfort och smidighet för att motivera personalen att följa regelverk och kunna
arbeta effektivt och bekvämt även vid användning av andningsskydd. På 3M är vi medvetna om detta och har använt
vår beprövade expertis inom andningsskydd för att förbättra upplevelsen för användare av våra återanvändbara
andningsskydd på ett betydande sätt.**
Välkommen till 3M™ Underhållsfri återanvändbar halvmask, 4000+ serien, utrustad med en ny, förbättrad ventil
som hjälper till att minska andningsmotståndet med mer än 30 procent.*

Sprayskydd
3M™ Sprayskydd 400+ kan
användas för att förlänga
livstiden för partikelfilter.

Andningskomfort

Användarkomfort

Enkelt att använda

Beprövad pålitlighet

ŔŔ Ny, förbättrad
utandningsventil minskar
andningsmotståndet
med mer än 30 procent*
ŔŔ Överträffar enligt utförda
tester kraven i CEstandarden beträffande
andningsmotstånd

ŔŔ Mjuk och flexibel
ansiktstätning
ŔŔ Lätt och välbalanserad mask
ŔŔ Ergonomisk design med låg
profil som ger ett optimalt
synfält
ŔŔ Banden är lätta att justera
och ger säker och bekväm
passform

ŔŔ Användningsklar och
underhållsfri konstruktion
med integrerade filter
ŔŔ Konstruerat för att passa
de flesta skyddsglasögon
och hörselskydd från 3M
ŔŔ Kommer i en återförslutbar
påse för bekväm och ren
förvaring mellan arbetspassen

ŔŔ Förstahandsval bland
3M:s återanvändbara
andningsskydd i Europa
ända sedan lanseringen
för över 25 år sedan
ŔŔ Samtliga fyra varianter
i serien erbjuder
effektivt skydd mot
olika arbetsmiljöfaror
ŔŔ Överträffar enligt
utförda tester konsekvent
minimikraven för filters livstid

*		 Motståndet vid utandning för 3M™ 4000+ har minskats med mer än 30 % vid 120 l/min högsta utandningsflöde och med
mer än 35 % vid 160 l/min jämfört med 3M™ 4000-serien. Resultatet har uppmätts av 3M 2017 under laboratorieförhållanden.
Andningsfrekvens visas endast som ett exempel.
**		 Johnson Journal of Biological Engineering (2016) 10:4 DOI 10.1186/s13036-016-0025-4 Factors influencing the
implementation of RPE programmes in the workplace – UK HSE Research Report 798
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