NOU!
Seria Confort: Măști pliabile - Seria 3M™ Aura™ 9400+
Măştile de protecţie respiratorie 3M™ Aura™ 9422+ şi 9432+ asigură

Concepute pe structura inovativă 3M™ Aura™, măştile de protecţie

protecţie împotriva particulelor aeropurtate, minimizând, în acelaşi timp,

respiratorie de unică folosinţă seria 9422+ şi 9432+ se potrivesc unei

riscurile de contaminare în timpul proceselor de producţie din industria

multitudini de forme şi dimensiuni ale feţei. Confortabile şi uşor de

alimentară şi farmaceutică.

respirat prin ele, aceste măşti sunt ideale pentru utilizarea în medii cu

Sunt fabricate fără piese detaşabile şi pot fi identificate uşor cu ochiul

temperaturi ridicate şi umiditate crescută.

liber sau cu detectoarele de metal.

Caracteristici şi avantaje:
xxx
xxx

Pot fi identificate cu ajutorul detectoarelor
de metal
++ Clema metalică pentru nas incorporată, fixată între
straturile de material ale măştii

NOU! Fără capse
NOU! Formă ușor de modelat pe nas
++ Forma măștii contribuie la asigurarea unui câmp
vizual bun şi la îmbunătăţirea compatibilităţii cu
ochelarii de protecţie
++ Se adaptează excelent conturului feţei şi ochilor

NOU! Secţiune superioară
++ Contribuie la reducerea efectului de aburire al
ochelarilor de protecţie

Model pliabil brevetat, format din 3 secţiuni
++ Modelul ingenios cu 3 secţiuni se potriveşte unei

Ambalare individuală
++ Modul de ambalare individuală

varietăţi de forme şi dimensiuni ale feţei

++ Asigură libertate în ceea ce priveşte mişcările feţei
++ Model rezistent la pliere: ideal pentru lucrul în medii

cu temperatură ridicată şi cu grad înalt de umiditate

xxx

Supapă 3M™ CoolFlow™
++ Evacuează aerul cald și umed din interiorul măștii,

a produselor protejează măştile
respiratorii de pericolul contaminării
înainte de utilizare
++ Permite depozitarea şi distribuirea
practică a măştilor la locul de
muncă

pentru confort ridicat

++ Minimizează riscul aburirii ochelarilor de protecţie
Culoare specială, non-alimentară
++ Nuanţă de albastru deschis pentru recunoaşterea
imediată a produsului

FFP2

NOU! Tehnologie de filtrare care asigură o
rezistenţă scăzută la respiraţie
++ Combină beneficiile materialului de tip electret

Mască de protecţie respiratorie
pentru particule
3M™ Aura™ 9422
Clasificare:
EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D
Protecţie: Praf/Pulberi
Nivelul maxim de utilizare:
Până la de 12 ori VLM*

al filtrului de particule cu tehnologia avansată de
filtrare care asigură rezistenţă minimă la respiraţie
++ Grad sporit de confort

NOU! Bandă subţire ataşată în zona bărbiei
++ Pentru o fixare sigură și confortabilă pe față
Compatibile cu
++ Echipamente 3M™ de protecţie oculară
++ Echipamente 3M™ de protecţie auditivă

Tehnologia 3M™
de filtrare, pentru
rezistenţă la
respiraţie

+

FFP3

Model pliabil,
format din trei Supapa
secţiuni
3M™ CoolFlow™

Mască de protecţie respiratorie
pentru particule
3M™ Aura™ 9432
Clasificare:
EN 149:2001+A1:2009 FFP3 NR D
Protecţie: Praf/Pulberi
Nivelul maxim de utilizare:
Până la de 50 ori VLM*
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