DIGIPAPER

Catálogo de Proteção à Cabeça e Face

Protegendo
o seu mundo.
Segurança Pessoal
3M do Brasil Ltda.
Via Anhanguera, km 110
13181-900 - Sumaré - SP

COLA

0800-0132333
falecoma3M@mmm.com
www.3Mepi.com.br
www.youtube.com/3Mepi

Atenção: A 3M não se responsabiliza por inexatidão, desatualização,
erro ou omissão das informações prestadas neste documento, sendo
certo que sua posição é considerada uma recomendação ou sugestão,
cabendo ao solicitante consultar um profissional e utilizar o EPI
adequado ao risco existente nos locais em que trabalhar, atendidas as
peculiaridades de cada atividade profissional, nos termos da NR6 do
Ministério do Trabalho e Emprego.
Direitos autorais reservados à 3M do Brasil Ltda. e 3M Company.
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Protegendo
o seu mundo

Bem-estar é ir além dos sorrisos. Trabalho é ir
além de produtividade. E proteção é ir além de
segurança. É com essa filosofia que a 3M inova,
desenvolve, produz, aperfeiçoa, testa e, depois, faz
tudo isso de novo. Tudo com o objetivo de proteger
os momentos mais importantes do seu dia a dia na
rotina com sua família. Conheça as soluções 3M
em produtos e serviços de segurança pessoal e
prepare-se para se surpreender.
• Desde 1994 como marca Top of Mind*.
• Há mais de 30 anos no mercado de Segurança
Pessoal.
*Segundo a revista Proteção

Investimentos
constantes

3M no
mundo

3M no
Brasil

• Laboratório de Pesquisa &
Desenvolvimento com 1.740 m².

• Reconhecimento: líder em inovação.

• Mais de 70 anos.

• Área de testes: realiza internamente o
desenvolvimento de novas aplicações,
capacitação técnica para uso de
produtos 3M e testes de desempenho
dos produtos. Tudo isso por meio de
laboratórios que oferecem ampla e
completa estrutura.

• Presente em mais de 70 países.

• Mais de 3 mil funcionários.

• Mais de 200 fábricas.

• 46 plataformas tecnológicas.

• 91 mil funcionários.

• 6 unidades industriais: Sumaré (matriz),
Ribeirão Preto, Itapetininga, Mairinque,
Manaus e São José do Rio Preto.
• Uma das Melhores Empresas para se
Trabalhar*.

• Centro de relacionamento: identifica
necessidades junto ao cliente para
desenvolver soluções diferenciadas.

• Centro Técnico para Clientes com
4.300 m².

• Inovação: desenvolve produtos que
ditam tendências e transformam o dia a
dia das pessoas.

*Fonte: Great Place to Work

O Centro Técnico para Clientes
(CTC) é um dos ambientes onde
ocorrem ensaios e testes de
produtos, bem como apresentações
sobre toda tecnologia 3M.
CTC Sumaré - SP
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Vantagens e serviços.
A 3M sabe que inovação também pode ir além de oferecer o que há de melhor em soluções para você.
É por isso que ela traz inúmeras vantagens e serviços listados abaixo, que você tem à sua disposição para
complementar ainda mais sua rotina de trabalho.

Confiabilidade

Fale com a 3M

Os produtos 3M são fabricados com
rigorosos critérios e atendem normas
nacionais e internacionais de qualidade.

Canal direto, rápido e fácil com a equipe
3M para a solução de dúvidas e problemas.
0800 013 2333

Workshops

Site

A equipe 3M ministra cursos para educar,
preparar e treinar os profissionais do
mercado de Segurança ao Trabalhador.
Informações adicionais estão disponíveis
em nosso site.

Site com boletins técnicos, catálogos,
vídeos de treinamentos, software para
cálculo de vida útil de cartuchos químicos
e Guia de Seleção de Respiradores.
www.3M.com.br/epi
www.youtube.com/3Mepi

Acompanhamento
Especialistas da 3M vão até o local de
trabalho do cliente para falar sobre os
produtos e tirar dúvidas.

Suporte Técnico
A equipe 3M sugere a melhor solução
para cada necessidade e ensina a forma
correta de colocação e utilização de seus
produtos.

Safety Academy
Plataforma de treinamentos online,
vídeos, boletins técnicos, agenda de
eventos e workshops.
3m.com.br/safetyacademy

Certificações
Certificação do Inmetro na Linha de
Respiradores Descartáveis e Capacetes.
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Soluções completas
que atendem a variadas
necessidades
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Capacete 3M H-700

Alta proteção e
máxima durabilidade
• Qualidade 3M: Aprovado pelas normas nacionais e internacionais;
• Tecnologia 3M: Material de alta resistência contra impacto,
eletricidade e penetração nos mais exigentes ambientes de trabalho;
• Resistência superior: polietileno de alta densidade;
• Extremamente leve: você nem sente que está usando;
• Fabricado no Brasil: produto brasileiro.
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Variedade de
cores.

Compatibilidade
com outros
EPIs 3M.

Opção com
ou sem ventilação.

Opção com faixas
refletivas para
maior visibilidade.

Opção de
compra com o
logo gravado.

3 níveis de
ajuste de
altura.

Opção com
suporte para
lâmpada.
Jugular de
3 pontos.

C.A. 29.637 (classe A)
C.A. 29.638 (classe B)

Tira jugular com
ou sem elástico.
Tira jugular com
ou sem elástico.

Suspensão com
opção de 6 pontos
de fixação.

Tira de absorção
de suor ventilada
e substituível.

Cores disponíveis
Branco

Marrom

Azul claro

Laranja

Amarelo

Azul escuro

Vermelho

Verde

Cinza

* Consultar disponibilidade de cor para cada modelo.

Opção de ajuste
simples ou com
catraca.

8

Máscara de proteção facial

3M WP96
Alta tecnologia e resistência contra impactos
CA 30.588 (uso c/ capacete)
CA 18.995 (uso c/ suspensão)
CA 30588 para ser usada
com capacete 3M H-700*.

Opção de
suspensão com
ajuste catraca.

Excelente
cobertura facial.

Compatível para uso
com protetores auditivos
tipo concha 3M.

Visor em policarbonato
com 2 mm de espessura.
Disponível nas versões com
tratamento antirrisco e
antiembaçante ou sem tratamento.

CA 18995 para ser usada
somente com suspensão.

Opção de lente transparente ou
lente verde tonalidade 3.0 e 5.0

* Certifique-se de utilizar óculos de proteção com as viseiras e
também de sempre usar o conjunto aprovado pelo Ministério
do Trabalho e Emprego no Brasil.
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Máscara de proteção facial

3M FGF-700
A Máscara de Proteção Facial
3M FGF-700 é desenhada
especialmente para ser utilizada
com os Capacetes 3M H-700,
oferecendo total compatibilidade
com capacetes e abafadores. Seu
visor moldado em policarbonato de
excelente qualidade traz durabilidade
ao produto e uma excelente relação
custo benefício.
Isenta de partes metálicas, a
Máscara de Proteção Facial 3M
FGF-700 Acoplável ao Capacete
de Segurança 3M H-700 possui
excelente cobertura facial e
apresenta três posições de uso. Com
o Certificado de Aprovação (C.A.)
36527. É indicada para atividades
como: lixamento, esmerilhamento,
desbaste, trabalhos com madeira,
manuseio de mangueiras de alta
pressão e outras atividades que
necessitam de proteção à cabeça e
face simultaneamente.
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Máscara de proteção facial

3M V2C

CA 30588 para ser usada
com capacete 3M H-700*.

CA 30.588
Produto leve, para maior
conforto do usuário.

Lente transparente.

Compatível para uso
com protetores auditivos
tipo concha 3M.
* Certifique-se de utilizar óculos de proteção com as viseiras e
também de sempre usar o conjunto aprovado pelo Ministério
do Trabalho e Emprego no Brasil.

Visor em policarbonato com 1 mm de
espessura, excelente cobertura facial.
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Máscara de proteção facial

3M V4F

Leve, compacto e muito seguro
CA 30.588
CA 30588 para ser usada
com capacete 3M H-700*.
Produto leve e compacto,
para maior conforto e
mobilidade do usuário.

Possui ajuste da
distância do visor.

Compatível para uso
com protetores auditivos
tipo concha 3M.

Lente transparente.

Visor em policarbonato
com 1 mm de espessura.
* Certifique-se de utilizar óculos de proteção com as viseiras e
também de sempre usar o conjunto aprovado pelo Ministério
do Trabalho e Emprego no Brasil.
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Os capacetes e protetores
faciais oferecem diferentes
opções de montagem
Conheça:
Visor

Suspensões e
Adaptadores

Capacete

Abafadores

Adaptador
FGF

Protetor
Facial

FGF com
Capacete

Capacete 3M
H-700

Adaptador
H24M

Visor 3M WP96

Abafador
3M Peltor H e
3M Peltor X

H24M com
Capacete e
Abafador

Suspensão H4
Ajuste simples

H24M com
Capacete

Suspensão H8A
Ajuste com
catraca

WP96 com
Suspensão
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Visor

Suspensões,
Adaptadores e
Abafadores

Capacete

Adaptador
4F V2C

Visor
3M V2C

Conjuntos
Completos

V2C com Capacete

Capacete
3M H-700

Abafador
3M Peltor H e
3M Peltor X

V2C com Capacete e
Abafador

Adaptador
4F V2C

V4F com Capacete

Visor
3M V4F

Capacete
3M H-700

Abafador
3M Peltor H e
3M Peltor X

V4F com Capacete e
Abafador
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Conheça nossas outras soluções
para proteger seu dia a dia.

Proteção
Respiratória

Proteção
Auditiva

Respiradores de
Pressão Positiva

Proteção
Visual

Scott Safety

Proteção
em Altura

Proteção ao
Soldador

Materiais
Refletivos
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