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Optimaal comfort, vertrouwde bescherming

Veiligheid eerst
Als een van ‘s werelds meest vooraanstaande leveranciers van
veiligheids- en beschermingsproducten, willen wij uw leven en dat
van uw medewerkers makkelijker, gezonder, veiliger en productiever
maken. Een veilige werkomgeving is voor elke organisatie van het
grootste belang. Wij zijn ervan overtuigd dat het verbeteren van de
bescherming en het comfort van uw medewerkers daarom een zeer
belangrijke doelstelling is.

en comfortabel kunnen werken. We gaan steeds verder met het
leveren van goede ontwerpen, duurzame producten, deskundigheid
en gerichte ondersteuning.
Uw succes is ons succes. Om die belofte na te kunnen komen,
nemen wij onze verantwoordelijkheid en zijn we steeds op zoek naar
nieuwe technieken en innovatieve materialen. Zo kunnen we optimaal voldoen aan uw wensen én die van uw medewerkers.

Met ons wereldwijde technologie-, productie- en kennisnetwerk ontwikkelen wij producten die ervoor zorgen dat uw werknemers veilig

Uit het 3M assortiment veiligheidsproducten:

3M™ Motoraangedreven
ademhalingsbescherming en
systemen met luchttoevoer

3M™ Oogbescherming

3M™ Half- en volgelaats
maskers

3M™ Onderhoudsvrije
stofmaskers

3M™ Absorptiemiddelen

3M™ Gehoorbescherming

3M™ Disposable Overalls

3M™ Scotchlite™
Reflecterend materiaal

3M™ Gasdetectie
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3M™ Absorptiemiddelen
U kunt 3M™ Absorptiemiddelen gebruiken voor een groot aantal
toepassingen, van gewoon onderhoud tot het opruimen van gevaarlijke vloeistoffen. Absorptiemiddelen helpen u ervoor te zorgen dat uw
werkomgeving schoon en veilig blijft en ze verminderen bovendien
de schade aan het milieu. 3M Absorptiemiddelen zijn bedoeld om
te worden gebruikt voor specifieke werkzaamheden en materialen.
Sommige kunnen worden gebruikt voor algemeen onderhoud, terwijl
andere bedoeld zijn om olie of chemicaliën op te ruimen.

3M biedt een breed assortiment absorptiemiddelen dat
aan al uw specifieke eisen voldoet:
3M™ Industriële absorptiemiddelen – ideaal voor het snel, veilig
en doeltreffend absorberen van olie en andere industriële vloeistoffen.
3M™ Olie absorptiemiddelen – voor het absorberen van olie.
Omdat ze hydrofoob (waterafstotend) zijn, zijn ze ideaal voor het
absorberen van olie in gebieden waar mogelijk ook water aanwezig is.
3M™ Chemicaliën absorptiemiddelen – de ideale oplossing voor
het opruimen van gevaarlijke stoffen. Ze hebben zeer hoge absorptie
capaciteiten en zijn geschikt voor het absorberen van een groot
aantal vloeistoffen, waaronder zelfs agressieve zuren en alkaliën.

Formaten
3M Absorptiemiddelen zijn verkrijgbaar in diverse formaten.

Multiformaat
Dit veelzijdige product bestaat uit vier formaten die in elkaar zijn
gevouwen, handig in één doos.

Matten
Deze tapijten zijn ideaal in gangen en op looppaden nabij lekkende
machines. Ze zijn zeer duurzaam en bieden een hoge scheurweerstand, ze zijn bestand tegen zwaar loopverkeer en zuigen vloeistoffen op zonder uit elkaar te vallen.

Miniworsten – Kussens
Ideaal rond een lekkende machine om olie en snijvloeistoffen in te
dammen en te absorberen.

Vellen en rollen
Deze absoptiemiddelen kunnen worden gebruikt in en rond de werk
omgeving. Ze vangen lekkages en druppels op, hebben een zeer
hoog absorptievermogen en zijn eenvoudig te gebruiken.

Kits voor het opruimen van gevaarlijke stoffen
Ieder 3M™ Absorptiepakket (Spill Kit) bevat een zorgvuldig gekozen
selectie van absorptiemiddelen voor chemicaliën. Deze praktische
kits zijn erg handig om gevaarlijke vloeistoffen snel en effectief in te
dammen.

Tanker Spill Kits
De moderne en efficiënte manier om lekken in te dammen en op te
ruimen die kunnen ontstaan bij het leveren van vloeibare brandstof.
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3M™ Industriële absorptiemiddelen
3M™ Industriële absorptiemiddelen zijn ideaal voor het snel, veilig en
doeltreffend absorberen van olie en andere industriële vloeistoffen.

De voordelen van 3M™ Industriële absorptiemiddelen
•
•
•
•

Dragen bij aan een schone, veilige werkomgeving
Zeer gemakkelijk te gebruiken en op te ruimen
Beperken het gevaar voor vervuiling van afgewerkte producten
Verminderen het risico van schade aan waardevolle machines

3M™ M-F2001
Multiformaat absorptiemiddel

Afmetingen 12 cm x 15,2 m
Absorptievermogen 119 liter

Handig
• Alle oplossingen in één doos. Dit veelzijdige product, voorzien van
de krachtige 3M absorptietechnologie, bestaat uit vier formaten
die in elkaar zijn gevouwen.
• Het multiformaat, dat gesloten wordt gebruikt, zwelt enorm op. Niet
opgevouwen werkt het als een worst; eenmaal opengevouwen is
het een kussen, en helemaal opengevouwen kunt u het gebruiken
als groot vel of rol.
• Het absorptiemiddel wordt geleverd in een handig dispenserdoos
en is geperforeerd op afstanden van 40 cm. U scheurt gewoon
de gewenste hoeveelheid af.

Doeltreffend
• 3M™ Industriële absorptiemiddelen zijn zeer absorberend, tot
wel 25 maal zijn eigen gewicht. Het absorbeert de meeste vloeistoffen zeer snel.
• Gemakkelijk inzetbaar.

Andere 3M™ Industriële absorptiemiddelen
Matten
MG1001 (niet gecoat)
Afmetingen 91 cm x 91 m
Absorptievermogen 120 liter

Mini-worsten
MM1001
Afmetingen 1,2 m x 7,5 cm Ø
Absorptievermogen 45 liter

Kussens
MN1001
Afmetingen 18 cm x 38 cm
Absorptievermogen 32 liter

Rollen
MB2001
Afmetingen 40 cm x 46 m
Absorptievermogen 117 liter

MG1301 (Coated)
Afmetingen 91 cm x 30 m
Absorptievermogen 40 liter

MM1002
Afmetingen 2,4 m x 7,5 cm Ø
Absorptievermogen 45 liter

Vellen
MA2002
Afmetingen 40 cm x 52 cm
Absorptievermogen 142 liter

MB2002
Afmetingen 96 cm x 46 m
Absorptievermogen 288 liter

MM1003
Afmetingen 3,7 m x 7,5 cm Ø
Absorptievermogen 45 liter

* Absorptievermogen per doos. Raadpleeg uw leverancier of 3M voor de aantallen van de betreffende typen per doos.
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3M™ Olie Absorptiemiddelen
Een innovatieve productlijn met een zeer hoge absorptiecapaciteit.
Omdat ze hydrofoob (waterafstotend) zijn, zijn ze ideaal voor het
absorberen van oliën in gebieden waar mogelijk ook water aanwezig
is – bijvoorbeeld in open lucht.

3M™ Tanker Spill Kits
Absorptiepakket voor noodgevallen
De moderne en efficiënte manier om gemorste producten in te
dammen en op te ruimen die kunnen ontstaan bij het leveren van
vloeibare brandstof. De wetgeving van 1992 met betrekking tot het
wegtransport (Carriage of Dangerous Substances in Road Tankers
and Tank Containers) verplicht de aanwezigheid van een aangepaste
hoeveelheid absorptiemiddelen bij het laden en lossen van olie
producten. De 3M Tanker Spill Kits vormen een uitstekend antwoord
op deze wetgeving en bieden een snelle en efficiënte oplossing voor
gemorste gevaarlijke stoffen over de weg.
• Gemakkelijk op te slaan in kleine ruimtes, bijvoorbeeld achter de
bestuurdersstoel
• Onmiddellijk inzetbaar
• Twee handige afmetingen (TSK15, absorptievermogen 15 liter
en TSK30, absorptievermogen 30 liter)
• Miniworsten voor indamming
• Gemakkelijk te verwijderen: afvalzakken en sluitingen worden
meegeleverd

Andere 3M™ Olie absorptiemiddelen
Vellen
T151
Afmetingen 53 x 39 cm
Absorptievermogen 150 liter

Rollen
T100
Afmetingen 96 cm x 40 m
Absorptievermogen 276 liter

Multiformaat
TF2001
Afmetingen 12 cm x 15,2 m
Absorptievermogen 119 liter

Worsten
T270
Afmetingen 20 Ø x 300 cm
Absorptievermogen 260 liter

Miniworsten
T4
Afmetingen 7,5 Ø x 120 cm
Absorptievermogen 45 liter

T156
Afmetingen 53 x 39 cm
Absorptievermogen 135 liter

T150
Afmetingen 48 cm x 40 m
Absorptievermogen 138 liter

Kussens
T30
Afmetingen 18 x 38 cm
Absorptievermogen 32 liter

T280
Afmetingen 2 x 10 Ø x 300 cm
Absorptievermogen 152 liter

T8
Afmetingen 7,5 Ø x 240 cm
Absorptievermogen 45 liter

HP156
Afmetingen 48 x 43 cm
Absorptievermogen 142 liter

HP100
Afmetingen x 96 cm x 44 m
Absorptievermogen 276 liter

T240
Afmetingen 38 x 55 cm
Absorptievermogen 100 liter

T12
Afmetingen 7,5 Ø x 370 cm
Absorptievermogen 45 liter

* Absorptievermogen per doos. Raadpleeg uw leverancier of 3M voor de aantallen van de betreffende typen per doos.
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3M™ Chemicaliën absorptiemiddelen
De ideale oplossing voor het opruimen van gemorste en gevaarlijke
stoffen. 3M™ Chemicaliën absorptiemiddelen hebben zeer hoge
absorptiecapaciteiten en zijn geschikt voor een breed scala van
gevaarlijke vloeistoffen.

3M™ Kit voor het opruimen van gevaarlijke stoffen
• Bevat een zorgvuldig geselecteerd assortiment 3M Chemicaliën
absorptiemiddelen
• De kits zijn verkrijgbaar in vijf uitvoeringen met een absorptievermogen van 5, 26, 75, 210 of 360 liter
• Zorgen voor een snelle en doeltreffende indamming en maken
het opruimen van gevaarlijke vloeistoffen gemakkelijker
• De getoonde HSRK75 kit bevat de volgende zaken:
- 100 vellen
- 12 kussens
- 8 miniworsten
- 5 afvalzakken en slutingen

3M™ Kant & klaar kit
Een nieuwe en innovatieve manier om dagelijkse lekkages van
gevaarlijke vloeistoffen snel en gemakkelijk op te ruimen. Alles wat u
nodig hebt in één kit!
• Uniek ontwerp om veiliger te werken: minder risico op letsels
• Dankzij de speciaal ontworpen borstel hoeft u geen stoffer en blik
vast te houden; u wordt dus minder blootgesteld aan eventueel
gebroken glas
• Absorptievermogen tot 1,5 liter

Andere 3M™ Chemicaliën absorptiemiddelen
Multiformaat
PF2001
Afmetingen 12 cm x 15,2 m
Absorptievermogen 119 liter

Rol
P130
Afmetingen 33 cm x 30 m
Absorptievermogen 50 liter

Miniworst
P200
Afmetingen 7,5 cm Ø x 120 cm
Absorptievermogen 42 liter

Kits voor het opruimen van
gevaarlijke stoffen
HSRK 360
Absorptievermogen 360 liter

Vel
P110
Afmetingen 28 cm x 33 cm
Absorptievermogen 44 liter

P190
Afmetingen 48 cm x 30 m
Absorptievermogen 72 liter

Kussen
P300
Afmetingen 18 cm x 38 cm
Absorptievermogen 32 liter

HSRK 210
Absorptievermogen 210 liter
HSRK 26
Absorptie 26 liter
HSRK 5
Absorptievermogen 5 liter

* Absorptievermogen per doos. Raadpleeg uw leverancier of 3M voor de aantallen van de betreffende typen per doos.
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Klantenondersteuning
U kunt 3M-producten kopen in alle vertrouwen en in de wetenschap
dat ze doen wat ze moeten doen, en zelfs meer. U kunt er ook zeker
van zijn dat onze producten gebruikmaken van de allerbeste materialen
en dat u altijd bij ons terecht kunt voor deskundig advies.
Voor advies, informatie en technische ondersteuning over de keuze
en het gebruik van 3M Persoonlijke Beschermingsmiddelen kunt u
contact opnemen met uw 3M leverancier of met een van de medewerkers van 3M. Daar kunt u ook andere brochures, technische
informatie, posters en selectiegidsen opvragen. Meer informatie over
3M-producten en -diensten vindt u op onze website: www.3Msafety.nl
en www.3Msafety.be.
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3M Belgium N.V.
Afdeling Veiligheidsproducten
Hermeslaan 7
1831 Diegem
Tel. 02 722 53 10
Fax 02 722 50 11
E-mail: 3Msafety.be@mmm.com
www.3Msafety.be
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3M Nederland B.V.
Afdeling Veiligheidsproducten
Postbus 193
2300 AD Leiden
Tel: 071 5 450 365 / 306
Fax: 071 5 450 368
E-mail: 3msafety.nl@mmm.com
www.3msafety.nl

