Nästa generation av
komfort, andningsförmåga
och enkelhet.
Nyhet: 3M™ Secure Click™
Återanvändningsbart andningsskydd,
HF-800-serien.
Återanvändningsbara 3M™ Secure Click™ Halvmask
i HF-800-serien är enkel, bekväm och tillförlitlig med
sina smarta och intuitiva funktioner.
Bättre andningsförmåga och komfort tack vare
världens första fyrdelade filtersystem

Nyhet:

3M™ Secure Click™ Återanvändningsbart
andningsskydd, HF-800-serien.
3M Secure Click Återanvändningsbart andningsskydd, HF-800-serien, är utrustat med smarta och intuitiva funktioner
och skyddar mot partiklar och ett stort antal gaser och ångor när det kombineras med godkända 3M Secure Click-filter.

Nyhet

Nyhet
Talmembran

Har utformats för att
underlätta kommunikation
under arbetet.

Patenterad flexibel
ansiktstätning med silikon

Ger bättre komfort och en mjukare
känsla mot ansiktet.

Nyhet
Lättjusterat spänne

Unik filterfattning

Kan justeras på två sätt:
dra i remmarna för att dra
åt, kläm vingarna för att lossa.

Lägg fästena mot varandra
och tryck till tills du hör
ett klick.

Nyhet
Tätningskontroll
med tryckknapp

Nyhet

Bättre andningsförmåga

Underlättar andningen genom
två filter med dubbelt flöde i varje
andningsskydd, vilket skapar fyra
vägar för luftflödena.

Gör arbetet tryggare genom att
andningsskyddet bärs på rätt sätt.

Utandningsventil

Leder utandningsluften
och fukten nedåt.

Bakåtriktad filterdesign
För kompatibilitet med svetsoch slipvisir.

Återanvändningsbart andningsskydd
HF-801 - Small

HF-802 - Medium

HF-803 - Large

Återanvändningsbart andningsskydd med talmembran
HF-801SD - Small

HF-802SD - Medium

HF-803SD - Large

Du hör det:

Andningsskyddet är
utrustat med den helt nya
filterfattningen Secure
Click™ som säkerställer
att filtren installeras på
rätt sätt. Lägg fästena mot
varandra och tryck till tills
du hör ett klick.

Gör arbetet tryggare
genom att användaren
på ett enkelt sätt
kan kontrollera att
andningsskyddet
sluter tätt.

Kontrollera det:

Bättre andningsförmåga
och komfort tack vare
världens första filter
med dubbelt flöde
mot gaser och ångor/
kombinationsfilter.

Känn det:

Med talmembranet blir det
enklare att kommunicera
under arbetet.

Säg det:

3M™ Secure Click™
Återanvändningsbart
andningsskydd, HF-800-serien

HF-800SD-serien

HF-800-serien

Filter mot gas och ånga
D8051 A1

D8055 A2

D8059 ABEK1

Kombinationsfilter
mot partiklar, gas och ånga
D8094 ABEKP3 R

D8095 A2P3 R

Partikelfilter
D3125 P2 R

Partikelfilter med skydd mot
besvärande lukter av organiska
ångor, sur gas och ozon upp till
10 x Hgv

D3128 P2 R/ Besvärande
lukter av organiska ångor
och sur gas

D3135 P3 R

D3138 P3 R/ Besvärande
lukter av organiska ångor
och sur gas

D9035 P3 R

D9038 P3 Besvärande
lukter av organiska ångor
och sur gas

Utbytbara partikelfilter
D7915 P1 R

D7925 P2 R

D7935 P3 R

Utbytbar filterhållare
D701 Filterhållare
Andningsskyddet i HF-800-serien och tillhörande filter har ett inandningsmotstånd på mindre än 5 mbar, uppmätt vid kontinuerligt 95 l/min.
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Kontakta en lokal 3M-representant om du vill
ha utbildning och rådgivning om andningsskydd.
För återvinning. Tryckt i Sverige. © 3M 2019. 3M och
Secure Click är varumärken som tillhör 3M Company.
Med ensamrätt. 70‑0716‑9777‑8. J450805

Obs! 3M godkänner inget ansvar, vare sig direkt eller indirekt, till följd av att användare förlitar
sig på information som tillhandahålls och användaren ska fastställa produkternas lämplighet
för deras avsedda syfte. Inget i detta påstående anses undanta eller begränsa 3M:s ansvar
för dödsfall eller personskada som uppstår på grund av egen försummelse eller vilseledande
återgivning.

