Nové stylové jednorázové ochranné obleky 3M poskytují ochranu,
prodyšnost i pohodlí
Tisková zpráva, 31. srpna 2007
Praha, 31. srpna 2007 – Společnost 3M, výrobce a dodavatel osobních ochranných
prostředků pro práci i volný čas, se na základě požadavků od zákazníků rozhodla
uvést na trh novou řadu vysoce kvalitních stylových jednorázových ochranných
obleků, které by poskytly nejen odpovídající ochranu, ale zároveň i pohodlí a
dostatečnou prodyšnost. Úroveň provedení této výrobní řady zajišťuje uživateli
bezstarostnou práci a ochranu proti mnoha průmyslovým rizikům. Do této nové řady
patří obleky poskytující ochranu proti nebezpečným suchým částicím a proti
postříkání chemikáliemi - typy 3M 4530 a 3M 4540. Typ 3M 4560 navíc splňuje také
požadavky na ochranu proti vodní nebo olejové mlze.
Jednorázové ochranné obleky 3M 4530 a 3M 4540 mají mnoho shodných vlastností.
Vyznačují se především výbornou ochrannou před mírně stříkajícími či
rozprašovanými tekutými chemikáliemi, nebo suchými částicemi, představujícími
omezené riziko. Doporučují se použít především na ochranu před prachem,
postříkáním kyselinami, zásadami nebo rozpouštědly a vodou. Mezi typické oblasti
použití těchto dvou obleků patří například údržba a opravy, stříkání barev, pokládání
izolace, farmaceutická výroba, zpracování dřeva, manipulace s chemikáliemi v malém
rozsahu, čištění tlakovým vzduchem / párou, lehký nástřik čistících kapalin anebo
zpracování kovů. Elastické části v pase a na kotnících zajistí uživateli pohodlí,
uzavírací klopa zdrhovadla zase zvýší jeho ochranu. Rozdíl mezi těmito dvěma
modely je ve složení materiálu. Zatímco oblek 3M 4530 je ušitý z prodyšného
materiálu pro menší tepelné namáhání, 3M 4540 se skládá z laminovaného
mikroporézního materiálu s výbornou prodyšností a odolností. Díky prodyšnému
zadnímu dílu je tento oblek schopný zajistit uživateli lepší cirkulaci vzduchu.
Třetí z nové řady jednorázových ochranných obleků, typ 3M 4560, je navržen pro
použití tam, kde osoby přijdou do styku s postříkáním kapalnými chemikáliemi, anebo
suchými částicemi. Tento model se doporučuje používat k ochraně proti jemnému
prachu, kyselinám, louhům a postříkáním rozpouštědly nebo vodou. Je vhodný
především k použití při manipulaci s azbestem, pokládání izolace, farmaceutické
výrobě, čištění a úklidu prostor, postřiku pesticidy a insekticidy, postřiku čistícími
prostředky, během nástřiků barev a jejich míchání a své uplatnění si najde i v lékařské
a záchranné službě. Pohodlí při nošení uživateli zajistí laminovaný mikropórovitý
materiál s vynikající prodyšností a pevností, pružný pas a kotníky, páskou zakryté švy
pro lepší ochranu a antistatická úprava.
Všechny tři jednorázové ochranné obleky z nové řady 3M jsou opatřeny
obousměrným zdrhovadlem s uvolnitelným překrytím pro zvýšení pohodlí a ochrany

proti znečišťujícím látkám, pletenými manžetami zvyšujícími pohodlí uživatele,
zesílenými výztuhami pro zlepšení pevnosti a antistatickou úpravou. Všechny modely
se dodávají ve čtyřech velikostech.
Další informace o produktech ochrany zdraví a bezpečnosti při práci 3M najdete na:
http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/cs_CZ/OccupationalSafety/Home/
O společnosti 3M Česko/ 3M
Společnost 3M Česko byla založena v roce 1991. V současné době nabízí zhruba 4 tisíce
různých výrobků, například potřeby pro komerční grafiku, lepidla a brusiva do průmyslu,
výrobky pro architekturu, kancelářské potřeby, zabezpečení pro knihovny, zdravotnické a
zubařské pomůcky a materiály či pracovní ochranné pomůcky. Více informací na adrese:
http://www.3m.cz. Společnost 3M vznikla v roce 1901 ve Spojených státech jako Minnesota
Mining and Manufacturing Company. Zaměstnává přes 75 tisíc lidí ve více než 60 zemích
světa. Její výrobky se prodávají ve 200 zemích po celém světě, roční obrat činí 23 miliard
dolarů. Akcie 3M jsou jedním ze 30 titulů Dow Jones Industrial Average a součástí
Standard & Poor's 500 Index. 3M je podle aktuálního žebříčku časopisu BusinessWeek
sedmou nejinovativnější firmou na světě. Mezi značky 3M patří např. Scotch, Post-it,
Scotchgard, Thinsulate, Scotch-Brite, Filtrete, Command a Vikuiti.
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