3M: Bezpečnost svých zaměstnanců berte osobně
Inovativní technologie Uvicator a Scotchlite zvyšují kvalitu ochranných
pracovních prostředků
Tisková zpráva, 11. srpna 2009. Riziko pracovního úrazu zaměstnance je pro
zaměstnavatele noční můrou. To platí především pro riziková pracoviště, jakými jsou
stavby, hutě nebo chemické laboratoře. V roce 2008 došlo v České republice k 71 281
pracovním úrazům, což je sice o 5 952 méně než v roce 2007, ale stále je to velmi vysoké
číslo. Investice do kvalitních ochranných prostředků je proto nezbytnou položkou
v rozpočtu firem.
Každý zaměstnavatel je dle Zákoníku práce povinen poskytovat zaměstnancům potřebné
ochranné prostředky a stanovit jasná pravidla prevence vzniku pracovních úrazů. Pokud není
možné riziko úplně odstranit, je nutné poskytnout zaměstnanci kvalitní ochranné pomůcky,
které nebrání při výkonu práce a zároveň poskytují dostačující ochranu. Ochrana hlavy, jejíž
zranění patří k nejnebezpečnějším a bohužel i nejčastějším, by měla být jednou z priorit
ochrany zaměstnance při práci. Výběr ochranných pomůcek na trhu je obrovský, mnohdy se
však významně liší jejich kvalita. Proto je třeba při výběru ochranných přileb nešetřit a dbát
především na jejich funkčnost, ale i komfort nošení.
Společnost 3M Česko dodává na trh ochranné prostředky pod značkou Peltor. Značka
rozšířila produktové portfolio společnosti 3M v roce 2008 v rámci akvizice společnosti Aearo
Technologies Inc., předního světového dodavatele osobních ochranných prostředků. Peltor
nabízí kompletní řešení ochrany hlavy a obličeje a neustále přináší nová technická zlepšení.
Nyní přichází na trh s jedinečnou technologii UvicatorTM – indikátorem životnosti přilby.
Indikátor Uvicator je umístěn na ochranné přilbě tak, aby byla ihned jasně patrná životnost
přilby podle toho jakému množství UV záření byla vystavena, neboť poškození přilby
způsobené UV zářením lze odhalit jen obtížně. Je-li přilba vystavena slunečnímu světlu, jeho
působení na plastový materiál může snížit stabilitu plastové skořepiny, a tím i pevnost přilby.
Může tak být ohrožena bezpečnost uživatele. Proto když indikátor změní barvu z červené na
bílou, je na čase přilbu vyměnit za novou.
Pro méně náročné práce nabízí společnost 3M multisystémy Peltor pro ochranu sluchu a
obličeje bez přilby.
Společnost 3M Česko při vývoji úzce spolupracuje s oborníky z celé řady průmyslových
odvětví: „Vzájemná spolupráce s partnery z lesnického, stavebního i průmyslového odvětví
ukázala, že ochranné prostředky musí splňovat ty nejnáročnější podmínky a především
chránit zdraví a životy pracovníků. Nová technologie Uvicator je dalším krokem vpřed
v našem snažení pomáhat zaměstnancům pracovat v bezpečí a přitom jim poskytnout
maximální pohodlí,“ vysvětlil Aleš Rozenský, odborník společnosti 3M Česko.
Společnost 3M myslí i na ochranu zdraví zaměstnanců v rizikových profesích. Reflexní
materiály jsou v takovém případě ideálním řešením. Společnost 3M chrání zaměstnance
pracující v noci a ve tmě pomocí reflexního materiálu vysoké kvality značky Scotchlite.
Tento reflexní materiál obsahuje miniaturní skleněné kuličky, které zaručují vysokou

retroreflexi. Při osvícení vrací tento materiál velké množství světelných paprsků zpět ke zdroji
a snižuje tak riziko přehlédnutí osoby.
Produktová řada 3M Scotchlite SOLAS zase zlepšuje díky svým technickým vlastnostem
viditelnost záchranných prostředků a pomůcek v mokrém prostředí. Nehořlavý reflexní
materiál řady Scotchlite, který odolá teplotám až 260°C, je pak vhodný zejména pro profese
vyžadující nošení nehořlavého oblečení.
Produkty společnosti 3M poskytují pohodlné a universální řešení pro uživatele, kteří vyžadují
spolehlivou ochranu při práci. Produkty jsou navrženy tak, aby splňovaly vysoké standardy
kvality a poskytovaly uživatelům maximální ochranu v kombinaci s pohodlím.
****
O společnosti 3M a 3M Česko
Společnost 3M Česko byla založena v roce 1991. V současné době na českém trhu nabízí
potřeby pro komerční grafiku, lepidla a brusiva do průmyslu, výrobky pro architekturu,
kancelářské potřeby, potřeby pro péči o domácnost, zabezpečení pro knihovny, zdravotnické a
dentální pomůcky a materiály či pracovní ochranné prostředky. 3M Česko se umístilo na
prvním místě v soutěži Nejlepší zaměstnavatel roku 2008. Více informací najdete na adrese:
http://www.3M.cz.
3M jako uznávaný lídr ve výzkumu a vývoji produkuje tisíce nápaditých produktů pro desítky
rozmanitých trhů. Zásadní předností společnosti 3M je schopnost uplatňovat více než 40
samostatných technologických platforem – často v kombinaci – při řešení širokého spektra
potřeb zákazníků. S tržbami přes 25 miliard dolarů 3M zaměstnává 75 000 lidí po celém světě
a je aktivní ve více než 60 zemích. Další informace najdete na adrese: www.3M.com.
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