Dit is geen nieuwe trend
Het is een revolutie.
Maak kennis met het 3M™ Secure Click™ HF-800 Serie
herbruikbaar halfgelaatsmasker.

Het 3M Secure Click HF-800 serie halfgelaatsmasker
is zo slim en intuitief ontworpen waardoor ze simpel,
comfortabel en betrouwbaar in gebruik is.
Lagere ademweerstand en comfort van ‘s werelds
eerste filtersysteem met vier luchtstromen.

Maak kennis met het

3M™ Secure Click™ HF-800 Serie herbruikbaar
halfgelaatsmasker.
Het 3M Secure Click HF-800 serie halfgelaatsmasker heeft slimme eigenschappen waarmee werknemers beschermd
zijn tegen (stof)deeltjes en een breed scala aan gassen en dampen in combinatie met de goedgekeurde 3M Secure
Click filters.

Nieuw

Nieuw
Spraakmembraan
Voor makkelijker
communicatie onder
het werk.

Gepatenteerde Flex-Joint
gelaatsafdichting van
siliconen

Voelt zachter en comfortabeler
aan op het gezicht van de drager.

Eenvoudig aan te passen
hoofdharnas

Nieuw

Pas de hoofdband eenvoudig
in twee richtingen aan: trek
aan de bandjes om strakker
te doen, druk op de vleugels
om losser te zetten.

Unieke filter aansluiting
Sluit de filters eenvoudig aan
en duw totdat u een klik hoort.

Nieuw
Drukknop voor checken
gelaatsafdichting

Nieuw

Twee dubbelzijdige filters creëren
vier luchtstromen die de ademhaling
vergemakkelijken.

Biedt medewerkers meer
zekerheid dat ze het masker
correct dragen.

Uitademventiel
Zorgt ervoor dat
uitgeademde adem
en vocht naar
beneden wordt
afgevoerd.

Herbruikbaar halfgelaatsmasker
HF-801 - Small

HF-802 - Medium

HF-803 - Large

Herbruikbaar halfgelaatsmasker met spraakmembraan
HF-801SD - Small

HF-802SD - Medium

Gemakkelijker ademen

HF-803SD - Large

Ontwerp met terugwijkende
filters

Om goed te kunnen combineren met
bepaalde lashelmen en slijpvizieren.

De geheel nieuwe Secure
Click aansluiting geeft u
de zekerheid dat de filters
juist zijn geïnstalleerd. Sluit
de filters eenvoudig aan en
duw totdat u een klik hoort.

Hear it:

Check it:

Met één druk op de knop
kunnen uw medewerkers
de gelaatsafdichting
controleren en zeker weten
dat het masker goed zit.

Ervaar de enorme lage
ademweerstand en
comfort van ‘s werelds
eerste filtersysteem voor
stof, gassen en dampen
met vier luchtstromen.

Feel it:

Met het spraakmembraan
communiceert de drager
gemakkelijker onder het
werk.

Say it:

3M™ Secure Click™ HF-800 Serie
herbruikbaar halfgelaatsmasker
HF-800SD Serie

HF-800 Serie

Gas- en dampfilters
D8051 A1

D8055 A2

D8059 ABEK1

Combinatiefilters
voor stof, gassen en dampen
D8094 ABEKP3 R

D8095 A2P3 R

Stoffilters
D3125 P2 R

Deeltjesfilters met bescherming
tegen hinderlijke geurniveaus van
organische dampen, zure gassen
en ozon tot 10x de grenswaarde

D3135 P3 R

D9035 P3 R

D3128 P2 R/ Stof, Hinderlijke D3138 P3 R/ Stof, Hinderlijke D9038 P3 HF Stof, Hinderlijke
geuren organische dampen geuren organische dampen
geuren organische dampen
en zure gassen
en zure gassen
en zure gassen

Vervangbare deeltjesfilters
D7915 P1 R

D7925 P2 R

D7935 P3 R

Vervangbare filterhouder
D701 Filterhouder
HF-800 Serie halfgelaatsmasker en de bijbehorende filters hebben een inademweerstand van minder dan 5 mbar, gemeten bij 95 l/min continu.

3M Nederland B.V.
Personal Safety Division
www.3msafety.nl
3M Belgium bvba/sprl
Personal Safety Division
www.3Msafety.be

Neem contact op met uw lokale 3M Safety
Coach voor training en advies op het gebied
van ademhalingsbescherming.
A.U.B recyclen. Gedrukt in het Verenigd Koninkrijk.
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Let op: 3M accepteert geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid, rechtstreeks noch
resulterend, voortvloeiend uit vertrouwen in enige geboden informatie en de gebruiker dient
vooraf de geschiktheid van de producten voor het beoogde gebruik te bepalen. Niets in deze
verklaring wordt geacht de 3M aansprakelijkheid voor dood of lichamelijk letsel uit te sluiten
of te beperken voortvloeiend uit nalatigheid of onjuist gebruik.

