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Gehoorbescherming
3M™ Peltor™ Optime II Voedingsindustrie
Gehoorkap (H520AH02)

SNR = 30 dB

• Makkelijk schoon te maken voor een goede hygiëne
• Minimaliseert warmte en vocht dankzij het speciale
schuim in de schelp
• Grote comfortabele kussens om de druk op de oren
te verminderen en het comfort en het dragen te
verbeteren
• Witte kleur voor een betere zichtbaarheid
• Universele maat

3M™ E-A-R™ Soft Oordoppen

SNR = 36 dB

• Recycleerbaar
• Zetten langzaam uit waardoor men weinig druk in
de oorgang voelt
• Zitten comfortabel en geven een goede afdichting
• Zowel het dopje als het koordje zijn
metaaldetecteerbaar
• Compatibel met andere PBM’s
• Waterdicht

3M™ Tracers™ Oordoppen

SNR = 32 dB

•
•
•
•
•
•

Hoeven niet samengerold te worden
Leverbaar met koordje
Metaal detecteerbaar
Compatibel met andere PBM’s
Vochtbestendig
Herbruikbaar

Ademhalingsbescherming
3M™ Aura™ 9400+ Serie Stofmasker
• Het design met 3 panelen is geschikt voor een
groot aantal gezichtsvormen en afmetingen
• Opvallende van voedsel te onderscheiden kleur
(helderblauw) voor een goede herkenbaarheid
• Metaal detecteerbaar neuspaneel
• Voorgevormd neuspaneel met gebogen, laag
profiel, zorgt voor een breed gezichtsveld en
verbetert de combinatie met oogbescherming
• Lage ademweerstandsfiltertechnologie met een
efficiënte filtratie en een lage ademweerstand
• 3M™ Cool Flow™ uitademventiel zorgt voor een
verhoogd comfort in warme, vochtige omgevingen
• Individuele hygiënische verpakking
• Gemaakt zonder hechtnieten

Oogbescherming
3M™ Tora™ CCS Veiligheidsbril
•
•
•
•
•

Comfortabel, lichtgewicht montuur
Polycarbonaat, lenzen absorberen 99.9% UV-licht
Voldoet aan de vereisten van EN 166
Anti-kras en anti-damp coating
Geschikt voor gebruik in alle industrieën waar oogen gehoorbescherming vereist worden.

Beschermende Coveralls
3M™ 4540+ Coverall

3M™ 442 Overschoen

• CE-type 5 & 6 voor gevaarlijke stoffen en spatten
• Bescherming tegen radioactieve/nucleaire deeltjes
volgens EN 1073-2:2002
• Ademend blauw rugpaneel voor minder thermische
belasting
• Speciaal vormgegeven kap voor een betere
totaalcombinatie met andere PBM’s
• Tweerichtingsrits met volledig afsluitbare verdekte
sluiting voor extra gemak en bescherming
• Gebreide manchetten met elastiek aan middel en
enkels voor extra comfort en bewegingsvrijheid
• Beperkte pluisvorming

• Vervaardigd uit hetzelfde gelamineerde materiaal
als het coverall type 5/6
• Elastiek aan enkel

3M™ 407 Haarnet
• Hygiënische bescherming ter verhindering van
haarbesmetting in de werkomgeving
• Universeel formaat

3M™ 4510 Coverall
• CE-type 5 & 6 voor gevaarlijke stoffen en spatten
• Bescherming tegen radioactieve/nucleaire deeltjes
volgens EN 1073-2:2002
• Kap, middel, enkels en manchetten met elastiek
voor veilig draagcomfort en bewegingsvrijheid
• Tweerichtingsrits met afsluitbare verdekte sluiting
voor extra gemak en bescherming
• Zeer beperkte pluisvorming

3M™ 4440 Labjas
• Vervaardigd uit hetzelfde gelamineerde materiaal
als de coverall type 5/6 voor bescherming tegen
stof en spatten
• Gebreide manchetten
• Rits

3M Belgium N.V.
Afd. Veiligheidsproducten
Hermeslaan 7
1831 Diegem
Tel: 02 722 53 10
Fax: 02 722 50 27
www.3Msafety.be

3M Nederland B.V.
Afd. Veiligheidsproducten
Industrieweg 24
2382NW Zoeterwoude
Tel:  +31 (71) 5 450 450
Fax: +31 (71) 5 450 424
www.3Msafety.nl

Sorbenten
3M™ Maintenance Sorbent
• Voornamelijk bestaande uit een mengsel van
synthetische vezels (polyester en polypropyleen)
• Absorptie: tot 25 keer hun eigen gewicht
• Kleur: parelgrijs
• Vochtopname: bij kamertemperatuur, alle soorten
olie (motorolie, snij-oliën, minerale oliën, siliconen
oliën, ...), smeermiddelen, benzine, oplosmiddelen
(gechloreerde en chloorvrij).

