Pohodlí

zacíná

pohodovým dýcháním
27
24
21
18
15
12
C

O

9
Využijte
teplomer ke
sledování
pokojové
teploty

Zvolte respirátor s unikátním

3M ventilkem Cool Flow
™

™

a dýchejte pohodlne i v horkých a vlhkých podmínkách

Pohodlí zacíná
pohodovým dýcháním
Jedinecný ventilek 3M Cool Flow
TM

Jedinecná patentovaná konstrukce
• uzavre se behem vydechnutí
• lehce se otevre behem nadechnutí

TM

Barvy v teplotním zobrazení znázornují
zmenu povrchové teploty masky v momente,
kdy se pracovník nadechne a vydechne.
Chladno <

> Horko

Pohodlné nadechování
Nadechnutí predstavuje chladnejší cást cyklu;
jak u respirátoru s ventilkem, tak bez ventilku,
vysoce kvalitní filtracní materiál 3M umožnuje
snadný nádech chladnejšího vnejšího vzduchu
pres respirátor.
Behem nádechu uživatele je vzduch vtahován
do masky a tím dochází ke snížení její
povrchové teploty. Plastový kryt ventilku zachytí
urcité množství tepla díky složení materiálu.

Aerodynamický
kryt ventilku
• smeruje proud
vzduchu mimo Vaše
oci a tvár, tím snižuje
zamlžení brýlí

Snadnejší dýchání
• ve spojení s vysoce úcinným filtrem
3M s nízkým odporem pri dýchání
zajišt’uje ventilek 3M™ Cool Flow™
velmi pohodlné a príjemné dýchání
•

úcinná eliminace tvorby tepla a
vlhkosti zajišt’uje pohodlné
užívání bez nepríjemných pocitu

Pokud chcete získat více informací a videt praktické použití ventilku
Cool Flow™, navštivte naše webové stránky www.3M.cz/CoolFlow

Pohodlné vydechování
Behem výdechu uživatele se respirátor plní
teplým vlhkým vzduchem. Chladnejší odstín
teplotního zobrazení na obrázku na pravé strane
znázornuje, jakým zpusobem provádí maska
vybavená ventilkem Cool Flow™ rychlejší vyloucení
vydechovaného vzduchu spolu s jeho prirozenou
vlhkostí. Protože horký vydechovaný vzduch uniká
ventilkem, zustává zbývající cást masky chladnejší,
a tím pádem vyvolává príjemnejší pocit.
Tento jev se príznive projeví pri delším užívání
respirátoru, zvlášte pak v horkém a vlhkém
prostredí ci pri fyzicky namáhavé práci, která
vyžaduje rychlejší dýchání.
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