Uuden sukupolven
mukavuutta,
hengittävyyttä ja
yksinkertaisuutta.
Esittelyssä 3M™ Secure Click™
HF-800-sarjan puolinaamarit.

3M™ Secure Click™ uudelleenkäytettävä puolinaamari
on kätevä, käyttömukava ja luotettava suojain, jossa on
fiksuja ja helppokäyttöisiä ominaisuuksia.
Ainutlaatuinen neljän virtaussuunnan
suodatinjärjestelmä tarjoaa aiempaa paremman
hengittävyyden ja käyttömukavuuden

Esittelyssä

3M™ Secure Click™ HF‑800-sarjan puolinaamarit.
Fiksuilla ja intuitiivisilla ominaisuuksilla varustetut 3M Secure Click HF-800-sarjan puolinaamarit auttavat suojaamaan
työntekijöitä hiukkasilta ja erilaisilta kaasuilta ja höyryiltä, kun niitä käytetään yhdessä 3M Secure Click -suodattimien
kanssa.

Uutta

Uutta
Puhekalvo

Suunniteltu helpottamaan
kommunikointia
työskentelyn aikana.

Uutta

Patentoitu taipuisa
silikonitiiviste

Tuntuu pehmeämmältä ja
mukavammalta käyttäjän kasvoilla.

Ainutlaatuinen
suodattimien kiinnitys

Helpposäätöinen solki

Yksinkertainen kaksisuuntainen
säädettävyys: kiristä vetämällä
hihnoja, löysää puristamalla solkia.

Kohdista kiinnitysosat
ja työnnä, kunnes
kuulet napsauksen.

Uutta

Uutta

Tiiviystarkistuspainike

Tarjoaa työntekijälle lisävarmuutta
siitä, että hengityssuojain
on puettu oikein.

Parempi hengittävyys

Kaksi kahden virtaussuunnan
suodatinta muodostavat yhteensä
neljä virtaussuuntaa ja helpottavat
hengittämistä.

Uloshengitysventtiili

Ohjaa uloshengitysilmaa ja
kosteutta alaspäin.

Taakse suuntautuva
suodattimien muotoilu

Sopii käytettäväksi yhdessä tiettyjen
hitsaus- ja hiontamaskien kanssa.

Uudelleenkäytettävä puolinaamari
HF-801 – S-koko

HF-802 – M-koko

HF-803 – L-koko

Uudelleenkäytettävä puolinaamari, jossa on puhekalvo
HF-801SD –
S-koko

HF-802SD – M-koko

HF-803SD –
L-koko

Kuuntele:

Työskentele luottavaisin
mielin uuden Secure Click
-kiinnityksen avulla – se
takaa, että suodattimet on
asennettu oikein. Kohdista
kiinnitysosat ja työnnä,
kunnes kuulet napsauksen.

Työntekijä voi varmistaa,
että hengityssuojain on
puettu oikein, helpolla
yhden kosketuksen
tiiviystarkistuksella.

Tarkista:

Tunne:

Koe erinomainen
hengittävyys ja
käyttömukavuus
ainutlaatuisella neljän
virtaussuunnan kaasuja höyrysuodattimella/yhdistelmäsuodattimella.

Hyödynnä puhekalvoa,
joka on suunniteltu
helpottamaan
kommunikointia
työskentelyn aikana.

Puhu:

3M™ Secure Click™
uudelleenkäytettävät HF‑800sarjan puolinaamarit

HF-800SD-sarja

HF-800-sarja

Kaasu- ja höyrysuodattimet
D8051 A1

D8055 A2

D8059 ABEK1

Kaasu- ja höyryyhdistelmäsuodattimet
D8094 ABEKP3 R

D8095 A2P3 R

Hiukkassuodattimet
D3125 P2 R

Hiukkassuodattimet, joissa on
hajusuodatus orgaanisilta höyryiltä
ja happamilta kaasuilta HTParvoon saakka, sekä otsonilta
enintään 10-kertaisina pitoisuuksina
haitalliseksi tunnetun pitoisuuden
raja-arvoon (HTP) saakka.

D3128 P2 R/ Hajuhaittoja
aiheuttavat orgaaniset
höyryt ja happamat kaasut

D3135 P3 R

D3138 P3 R/ Hajuhaittoja
aiheuttavat orgaaniset
höyryt ja happamat kaasut

D9035 P3 R

D9038 P3 Hajuhaittoja
aiheuttavat orgaaniset
höyryt ja happamat kaasut

Vaihdettavat hiukkassuodattimet
D7915 P1 R

D7925 P2 R

D7935 P3 R

Vaihdettava suodatinkiinnike
D701 Suodattimen kiinnike
HF-800-sarjan puolinaamarissa ja siihen liittyvissä suodattimissa on alle 5 mbar, sisäänhengitysvastus, kun hengitysvirtaus on jatkuvasti 95 l/min.

Työsuojelutuotteet
Suomen 3M Oy
Keilaranta 6,
02150 Espoo
Puh. (09) 525 21/vaihde
www.3m.fi/suojaimet/

Mikäli tarvitset opastusta ja ohjeita
hengityssuojaimen käyttöön, ota yhteyttä
paikalliseen 3M-tuoteasiantuntijaan.
Kierrätäthän paperin. Painettu Isossa-Britanniassa.
© 3M 2019. 3M ja Secure Click ovat 3M Companyn
tavaramerkkejä. Kaikki oikeudet pidätetään.
70‑0716‑9777‑8. J450805

Huomaa: 3M ei ole suoraan tai välillisesti vastuuvelvollinen mistään, mikä aiheutuu annettujen
tietojen noudattamisesta, ja käyttäjän on määritettävä tuotteiden sopivuus niille tarkoitettuun
käyttöön. Minkään tässä lausunnossa ei katsota sulkevan pois tai rajoittavan 3M:n vastuuta
kuolemasta tai henkilövahingosta, joka aiheutuu sen huolimattomuudesta tai tahallisesta
harhaanjohtamisesta.

