3M Veiligheidsproducten

3M™ Aura™ 9400+ Serie Onderhoudsvrije Stofmaskers

3M Aura 9400+
TM

TM

Altijd uitstekend
in elk opzicht

3M Aura 9400+ Serie Onderhoudsvrije
Stofmaskers

3M™ Aura™ 9422+
EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D
Beschermingsfactor: 12 x WNG

3M™ Aura™ 9432+
EN 149:2001+A1:2009 FFP3 NR D
Beschermingsfactor: 50 x WNG

De Aura 9400+ Serie Onderhoudsvrije Stofmaskers van 3M zijn speciaal ontwikkeld
voor de levensmiddelenindustrie waar werknemers door veelvuldige blootstelling
aan stofdeeltjes van bloem, noten, toevoegingen, kruiden, specerijen, koffie, suiker
en in het bijzonder ei en viseiwit het risico lopen beroepsastma te krijgen, een
ziekte die zeer onaangenaam en mogelijk ook levensbedreigend is.
Het nieuwe stofmasker biedt de levensmiddelenindustrie een unieke combinatie
van kenmerken:
• gemaakt zonder nietjes of kleine, afneembare onderdelen
• duidelijk zichtbaar en metaal detecteerbaar
• het ingenieuze ontwerp met 3 panelen is geschikt voor een groot aantal
gezichtsvormen en afmetingen, laat bewegingen van het gezicht toe en laat
gemakkelijk door het stofmasker spreken.
• door de innovatieve filtertechnologie van 3M met lage ademhalingsweerstand kunnen
gebruikers door het stofmasker heen ademhalen zonder dat dit veel moeite kost.
• Op het toppaneel is reliëf aangebracht, waardoor oogbescherming minder beslaat
wanneer het stofmasker in een warme en vochtige omgeving gebruikt wordt.
Het 3M Aura 9400+ Stofmasker biedt betrouwbare en comfortabele bescherming en wordt
ondersteund door de goede service en diensten van technisch personeel dat een merk als
3M te bieden heeft.

The power to protect your world

3M Aura 9400+ Serie Onderhoudsvrije Stofmaskers

Bescherming van de werknemer gecombineerd met voedselveiligheid
door een unieke combinatie van kenmerken
Gemaakt zonder nietjes of kleine, afneembare onderdelen
Zonder nietjes
• helpt het risico op besmetting bij uw productie te voorkomen
Onopvallend instelbare neusbeugel
• blijft stevig op zijn plaats tussen de lagen van het stofmasker

Uiterst detecteerbaar
Metaal detecteerbaar
• ingebed metalen neusbeugel om de veiligheid van de productie te verzekeren
Kleur duidelijk te onderscheiden van voedsel
• helder blauw: makkelijk terug te vinden

door bescherming, comfort en goede werking
Pasvorm en comfort voor gezicht & hoofd

Gemakkelijke ademhaling

• zacht schuimrubber en een gladde voering zorgen
voor een comfortabele pasvorm op het gezicht
• blijft goed in vorm, ideaal voor werk in warme,
vochtige omstandigheden

Nieuw! Lage ademhalingsweerstand
• combineert de voordelen van 3M™ Electret Stoffilter
materiaal met geavanceerde filtertechnologie voor
lage ademhalingsweerstand
• gemakkelijker ademhalen en meer comfort

NIEUW! Innovatief kinflapje
• makkelijker op te zetten en aan te passen, makkelijker
om de juiste pasvorm te verkrijgen

3M™ Cool Flow™ uitademventiel
• voert warmteophoping effectief af
• is koeler en comfortabeler tijdens het dragen

Gemak

Helder zicht

• plat opgevouwen: makkelijk op te bergen wanneer
niet in gebruik
• hygiënisch en afzonderlijk verpakt; dit voorkomt dat
het stofmasker al voor gebruik verontreinigd wordt
• te combineren met de meeste oogbeschermings
producten van 3M.
• voldoet aan de eisen van EN149:2001+A1:2009

NIEUW! Toppaneel met reliëf
• helpt het beslaan van oogbescherming te voorkomen
NIEUW! Voorgevormde neusbeugel
• het ontwerp met gebogen, laag profiel zorgt voor een
breed gezichtsveld
• verbetert de combinatie met oogbescherming

met uitstekende ondersteuning door 3M
• 3M heeft wereldwijd kennis en ervaring op het gebied van ademhalingsbescherming en voedselveiligheid
• aanvullend assortiment Persoonlijke Beschermingsmiddelen
• ondersteuning op het gebied van verkoop, techniek en training binnen handbereik
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Als u deze QR-code scant met uw smartphone
wordt u doorgeleid naar meer informatie over de
3M Aura™ 9400+ Onderhoudsvrije Stofmaskers.
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