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Egy lélegzetnyi

3M™ karbantartást nem igénylõ 
részecskeszûrõ félálarcok
Termékeink megvásárlásával a 3M tudását is birtokba veheti. 

Biztos lehet abban, hogy a 3M védõeszközök tökéletesen 

megfelelnek céljuknak, teljes termékválasztékunkhoz  

támogatást és szaktanácsadást nyújtunk.

A 3M több mint 30 éve élen jár a légzésvédelmi eszközök 

gyártásában és fejlesztésében.

Ezen a területen végzett kutatási és fejlesztési munkánknak 

köszönhetõen kiváló minõségû és kényelmesen viselhetõ 

termékeket kínálunk. Ezek a kényelmes védõeszközök 

hozzájárulnak a termelékenység javulásához is.

friss levegõ



Színes fejpántok: 
A részecskeszûrô félálarc védelmi
szintjének megállapítását segíti  
a színkódolt fejpánt.

védelmi szint P3

védelmi szint P2

védelmi szint P1

Azzal, hogy meghallgatjuk vevôink igényeit,

olyan innovatív megoldások születhettek,

mint például a légzésvédô eszközben

felgyülemlô hôt elvezetô 3M Cool Flow

szelep, vagy a 3M nagy teljesítményû

szûrôbetétei, melyek optimális védelmet

nyújtanak a veszélyes részecskékkel

szemben, miközben nem akadályozzák  

a könnyû légzést. 

A minôségi termékek gyártásán felül 

a 3M továbbra is kiemelkedôen

fontosnak tartja, hogy szakértôi 

segítséget nyújtson a megfelelô

légzésvédelmi eszközök kiválasztásában.

A 3M™ részecskeszûrô

félálarcok által nyújtott elônyök

Részecskeszûrô félálarcaink olyan

különleges, a legújabb technológiákat

hasznosító funkciókkal rendelkeznek,

melyek kiemelik ôket a piacon kapható

hasonló termékek sorából.

3M, a biztonság csak a kezdet...

3M nagy teljesítményû szûrôanyag

Vékonyabb, mint a legtöbb hasonló típusú

termék szûrôanyaga. A 3M szûrôanyag

egyesíti a szûrôk mechanikai és

elektrosztatikai elônyeit, melynek

eredménye fokozott védelem csekély

lélegzési ellenállás mellett.

3M Cool Flow kilégzôszelep

Megakadályozza a felmelegedést a maszk

alatt, megkönnyíti a légzést.

3M 3-paneles szerkezet

Ez a speciális formatervezés növeli a kényelmet, 

az illeszkedést és optimális beszédértést tesz 

levetôvé. Kényelmes, összehajtható félálarcok 

(9000-es sorozat).

Arcszigetelés

Puha és biztonságos. A bôrbarát

arcszigetelés hosszú idôn keresztül

biztosítja a védelmet és a kényelmet.

3M légzésvédô hegesztôknek

A részecskék elôször a külsô rétegen, majd

a szûrôanyagon fennakadnak. Ez a speciális

szerkezet meghosszabbítja a maszk élettartamát, 

miközben nem akadályozza a légzést.

Aktívszén réteg

A 3M hegesztési és speciális részecskeszûrô 

félálarcai aktívszén réteggel vannak ellátva, ezáltal 

nemcsak a finom részecskék elleni védelemben 

hatásosak, hanem egyéb, EH alatti 

koncentrációjú gôzökkel, gázokkal szemben is.

Beállítható fejpánt

Egyénileg állítható a fej és az arc

formájához.
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8710 csészeformájú félálarc
Védelmi szint FFP1
Teljesítmény 4x EH
Védelmet nyújt finom porszemcsék, olaj  
                és vízbázisú ködök ellen

8810 csészeformájú félálarc
Védelmi szint FFP2
Teljesítmény 12x EH
Védelmet nyújt finom porszemcsék,  
 olaj és vízbázisú ködök ellen

8812 csészeformájú félálarc
Védelmi szint FFP1
Teljesítmény 4x EH
Védelmet nyújt finom porszemcsék,  
 olaj és vízbázisú ködök ellen

8822 csészeformájú félálarc
Védelmi szint FFP2
Teljesítmény 12x EH
Védelmet nyújt finom porszemcsék,  
 olaj és vízbázisú ködök ellen

Hagyományos, bizonyítottan jól

illeszkedô 

Ezek a részecskeszûrô félálarcok

különbözô munkakörnyezetben

alkalmazhatóak, megfelelnek a

szabványoknak. A szabadalmaztatott

Cool Flow szelep növeli a viselô

kényelmét, mivel megakadályozza a

felmelegedést a maszk alatt. 

Termékelônyök: 

 

•  Hagyományos csészeformájú félálarc, megbíz-

ható, hatékony védelem finom részecskék ellen.

•  A 3M szûrôanyag további kényelmet biztosít  

az alacsony légzési ellenállása révén.

•  Tartós, belsô héjszerkezetének köszönhetôen 

tartja formáját.

•  Konvex alakzata, állítható orrpántja és iker-

pántos felépítésének köszönhetôen kiválóan 

illeszkedik a különbözô arctípusokhoz.

•  Kényelmes, könnyû kivitel, nem tapad az arcra.

•  A 3M Cool-Flow szelepe csökkenti a melege-

dést, kényelmes védelmet biztosítva különösen 

meleg és/vagy párás munkakörnyezetben 

(8812, 8822 típus).

•  Puha orrpánt növeli a viselési kényelmet.

•  Színes fejpántok:  

FFP1 - sárga, FFP2 - kék, FFP3 - piros.

•  CE jelölés.

•  EN149:2001.

kilégzôszelep nélkül

8710

Cool-Flow kilégzôszeleppel

8812

3M™ karbantartást nem igénylô részecskeszûrô félálarcok

„Classic“ termékcsalád

KOMPATIBILITÁS
A 3MTM karbantartást nem igénylõ részecskeszûrõ félálarcok  
jól illeszkednek a többi 3M egyéni védõeszközhöz: 

Védõszemüvegek Hallásvédõk 
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Komfort plus részecskeszûrô félálarcok 

Ez a termékcsalád új szintet jelent a viselési

kényelem terén. A 9300-as sorozathoz

tartozó részecskeszûrô félálarcok 3-paneles

szerkezete, különlegesen puha belsô

rétege optimális kényelmet biztosít és nem

akadályozza a kommunikációt, ily módon

növeli a viselési hajlandóságot még hosszú

órákon keresztül is.

 

Termékelônyök: 

 

   

•  A légzésvédôk új generációjának kényelme  

és stílusa nem csökkenti a védelmi képességet.

•  A 3-paneles felépítés növeli a kényelmet,  

az illeszkedést és nem akadályozza  

a kommunikációt.

•  3M szûrôanyag további kényelmet biztosít  

az alacsony légzési ellenállása révén.

•  A 3M Cool-Flow szelepe csökkenti a melege-

dést, kényelmes védelmet biztosítva különösen 

meleg és/vagy párás munkakörnyezetben 

(9312, 9322, 9332 típus).

•  A légzésvédôt egyenkénti csomagolása  

megóvja a tárolás közbeni szennyezôdéstôl,  

a 3-paneles hajtogatott kivitel pedig könnyebb 

tárolást tesz lehetôvé.

•  A puha belsô réteg és az orrpánt nagyobb 

kényelmet biztosít.

•  Egyenletes feszítést biztosító fejpántok a ké-

nyelmes és biztonságos illeszkedés érdekében.

• Színkódolt fejpántok.

•  CE jelölés.

•  EN149:2001.

9312 szelepes, 3-paneles részecskeszûrô 
félálarc
Védelmi szint FFP1
Teljesítmény 4x EH
Védelmet nyújt finom porszemcsék, olaj és vízbázisú 
  ködök ellen

9322 szelepes, 3-paneles részecskeszûrô 
félálarc
Védelmi szint FFP2
Teljesítmény  12x EH
Védelmet nyújt  finom porszemcsék, olaj és vízbázisú  
 ködök ellen

9332 szelepes, 3-paneles részecskeszûrô 
félálarc
Védelmi szint FFP3
Teljesítmény 50x EH
Védelmet nyújt finom porszemcsék, olaj és 
 vízbázisú ködök, fémfüstök ellen

9310 szelep nélküli, 3-paneles  
részecskeszûrô félálarc
Védelmi szint FFP1
Teljesítmény  4x EH
Védelmet nyújt finom porszemcsék,  
 olaj és vízbázisú ködök ellen

9320 szelep nélküli, 3-paneles  
részecskeszûrô félálarc
Védelmi szint FFP2
Teljesítmény  12x EH
Védelmet nyújt finom porszemcsék,  
 olaj és vízbázisú ködök ellen

kilégzôszelep nélkül

9320

Cool-Flow kilégzôszeleppel

9322

Kiváló megoldás szemüveget viselõk részére. 
Tökéletesen illeszkedik a 3M™ zárt  
védõszemüvegekhez.

3M
Javaslat!

3M™ karbantartást nem igénylô részecskeszûrô félálarcok

„Komfort“ termékcsalád

Az IF formatervezési díj nyertese
Az elmúlt néhány évben egyre nagyobb presztízsértékkel bír az a
termék, mely elnyeri az IF formatervezési díjat (IF Design Award).

A termékek higiénikusan, egyesével vannak
csomagolva.

KOMPATIBILITÁS
A 3MTM karbantartást nem igénylõ részecskeszûrõ félálarcok  
jól illeszkednek a többi 3M egyéni védõeszközhöz: 

Védõszemüvegek Hallásvédõk

3M
Javaslat!
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Új kategória született 

Ezek a prémium 3M részecskeszûrô

félálarcok a hagyományos elvárásokon

felül teljesítenek.

Termékelônyök: 

•  Megnövelt szûrôfelülete és speciális kialakítása 

csökkenti a légzési ellenállást.

•  Kényelmes, könnyû kivitel, nem tapad az arcra.

•  Megbízható, hatékony védelmet nyújt finom 

részecskék ellen.

•  A 3M Cool-Flow szelepe csökkenti a melege-

dést, kényelmes védelmet biztosítva különösen 

meleg és/vagy párás munkakörnyezetben.

•  A 3M szûrôanyag további kényelmet biztosít  

az alacsony légzési ellenállása révén.

•  Puha tömítôgyûrû és az állítható fejpántok  

biztosítják a kényelmes, megfelelô illeszkedést.

•  8835: 2 kétféle méretben rendelhetô  

(S/M, illetve M/L).

•  CE jelölés.

•  EN149:2001.

8825 szelepes részecskeszûrô félálarc
Védelmi szint FFP2D
Teljesítmény  12x EH
Védelmet nyújt   finom porszemcsék, olaj és vízbázisú 

ködök, fémfüstök ellen

8835 szelepes részecskeszűrő félálarc
Védelmi szint FFP3D
Teljesítmény  50x EH
Védelmet nyújt  finom porszemcsék, olaj és vízbázisú 
 ködök, fémfüstök ellen

Cool-Flow kilégzô szeleppel

8825

Cool-Flow kilégzô szeleppel

8835

3M™ karbantartást nem igénylô részecskeszûrô félálarcok

„Prémium“ termékcsalád

Állítható fejpántok biztosítják az illeszkedést.

A puha tömítõgyûrû nagyfokú viselési kényelmet és védelmet nyújt.

KOMPATIBILITÁS
A 3MTM karbantartást nem igénylõ részecskeszûrõ félálarcok  
jól illeszkednek a többi 3M egyéni védõeszközhöz: 

Védõszemüvegek Hallásvédõk 
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Megfelel a vonatkozó elôírásoknak 

A 3M 9000-es sorozatú részecskeszûrô

félálarcokat speciális munkakörülmények

között is alkalmazhatóak. Ezek a

részecskeszûrôk aktívszén réteggel

vannak ellátva, ezáltal nemcsak a finom

részecskék elleni védelemben hatásosak,

hanem egyéb, EH alatti koncentrációjú

gôzökkel, gázokkal szemben is. Számos

alkalmazási területen használhatók:

hegesztés, hulladék kezelés, stb.

Termékelônyök: 

•  Csökkenti bizonyos alacsony koncentrációjú 

gôzök, gázok irritációját, amelyek  

a részecskékkel egyidôben jelentkeznek.

•  Megbízható, hatékony védelem  

a finom részecskék ellen.

•  Tartós belsô héjszerkezetének köszönhetôen 

tartja formáját.

•  Kényelmes, könnyû kivitel, nem tapad az arcra.

•  3M szûrôanyag további kényelmet biztosít az 

alacsony légzési ellenállása révén.

•  A 3M Cool-Flow szelepe csökkenti a melege-

dést, kényelmes védelmet biztosítva különösen 

meleg és/vagy párás munkakörnyezetben 

(9914, 9926).

•  Színes fejpántok: FFP1 - sárga, FFP2 - kék, 

FFP3 - piros.

•  CE jelölés.

•  EN149:2001.

9906 részecskeszûrô félálarc
Védelmi szint FFP1
Teljesítmény  szerves megengedett EH érték alatt
Védelmet nyújt  finom porszemcsék, olaj és vízbázisú  
 ködök, hidrogénfluorid ellen

9913 részecskeszûrô félálarc
Védelmi szint FFP1
Teljesítmény megengedett EH érték alatt
Védelmet nyújt finom porszemcsék, olaj és vízbázisú 
 ködök, szerves gôzök ellen

9915 részecskeszûrô félálarc
Védelmi szint FFP1
Teljesítmény  megengedett EH érték alatt
Védelmet nyújt  finom porszemcsék, olaj és vízbázisú 

ködök, savas gázok ellen

9914 szelepes részecskeszûrô félálarc
Védelmi szint FFP1
Teljesítmény megengedett EH érték alatt
Védelmet nyújt  finom porszemcsék, olaj és vízbázisú 

ködök, szerves gôzök ellen

9925 szelepes részecskeszûrô félálarc
Védelmi szint FFP2
Teljesítmény  12x EH
Védelmet nyújt  ózon, finom porszemcsék, olaj és 

vízbázisú ködök, fémgôzök ellen

9926 szelepes részecskeszûrô félálarc
Védelmi szint FFP2
Teljesítmény szerves megengedett EH érték alatt, 
  12xEH
Védelmet nyújt  finom porszemcsék, olaj és vízbázisú 

ködök, savas gázok ellen

9928 hegesztô füst elleni légzésvédô
Védelmi szint FFP2
Teljesítmény  szerves megengedett EH érték alatt, 

12xEH
Védelmet nyújt  ózon, finom porszemcsék,  

olaj és vízbázisú ködök, fémfüstök, 
savas gázok ellen

kilégzôszelep nélkül

9906

Cool-Flow kilégzôszeleppel

9928

3M™ karbantartást nem igénylô részecskeszûrô félálarcok

9000-es sorozatú félálarcok

KOMPATIBILITÁS
A 3MTM karbantartást nem igénylõ részecskeszûrõ félálarcok  
jól illeszkednek a többi 3M egyéni védõeszközhöz: 

Védõszemüvegek Hallásvédõk 

KOMPATIBILITÁS
A 3MTM  hegesztési füstök elleni félálarcok jól illeszkednek 
más 3M egyéni védõeszközökhöz: 

Hegesztõpajzsok 
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3M™ karbantartást nem igénylô részecskeszûrô félálarcok

Kiválasztási útmutató

Válassza a megfelelô védelmet!

Tevékenység Védelmi szint Fontos tudnivaló

Csiszolás,
Vágás,
Fúrás

Rozsda, fém részecskék, tapaszok P1

Beton, kô P1                               magas kvarc koncentráció esetén

Cement, fa, acél P2

Festékek/lakkok/rozsdavédô bevonatok P2                               kromátok jelenléte esetén

Rozsdamentes acél P3

Tartósító lakkok P3
Bizonyos körülmények szûrt- vagy  
nyomólevegôs készülékek használatát indokolhatják

Alacsony hômérsékletû olajköd P2

Hegesztés

Lágy acél, cink (autogén, MIG/MAG) P2 3M 9925 P2 ózon védelemmel

Rozsdamentes acél (elektródák) P3 3M 9925 P2 ózon védelemmel

Forrasztás P2

Azbeszt
Nagyon kis mennyiség P2

P3

Üvegfeldolgozás, Ásványi rostok P2

Hulladékválogatás P3 Szükség lehet gôz-/gáz elleni légzésvédôre

Festés, permetezés
Festékszórás P2 Szükség lehet gôz-/gáz elleni légzésvédôre

Vizes festék P2

Karbantartás (pl. szûrôcsere) P3

Allergiák
Pollen P1

Liszt por P2

Egyéb

Penész/gombaspóra P2

Baktériumok P2 P3   Tuberkulózis ellen   

Diesel kipufogógáz/füst P2

* Figyelem: Ez a kiválasztási útmutató csak egy rövid áttekintést nyújt. A megfelelô védôeszköz kiválasztásához többféle adat szükséges. Adott védôeszköz teljesítményére és alkalmazási 
korlátaira vonatkozó leírásokat a termék használati útmutatójában talál. A védôeszköz használata elôtt fontos, hogy a viselô elolvassa és megértse a használati útmutatóban leírtakat. 
Speciális, adott országra, cégre vonatkozó elôírások is lehetnek, melyek befolyásolhatják a védôeszköz kiválasztását.

Részecskeszûrô félálarcok alkalmazásának korlátozásai

Védelmi szint
Védelmi tényezô*

Megjegyzések és korlátozások
teljesálarc félálarc

FFP1 részecskeszûrô félálarc
P1   4   4

Nem alkalmazható rákkeltô hatású részecskékkel és nukleáris
anyagokkal, mikroorganizmusokkal szemben

FFP2 részecskeszûrô félálarc
P2 12 16

Nem alkalmazható nukleáris anyagok részecskéivel szemben,
valamint vírusok és enzimek ellen

FFP3 részecskeszûrô félálarc
P3 50 200

* EH = egészségügyi határérték

P3

P2
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3M™ Légzésvédõk gõzök és gázok ellen
A munka során számos veszélyes anyag

és vegyület juthat szervezetünkbe.  

Emiatt nagyon fontos, hogy minden

munkakörnyezetben pontosan felmérjük  

a kockázatokat. Csak akkor érezhetjük

magunkat biztonságban az egészségre

káros anyagoktól, ha a megfelelô

légzésvédô eszközt viseljük. A 3M által

kifejlesztett légzésvédô eszközök hatékony

védelmet nyújtanak a gázok, gôzök  

és részecskék ellen. Minden légzésvédô

többféle méretben és formában kapható,

hogy tökéletesen illeszkedjen a különbözô

fejformákhoz.

a mi megoldásaink
Az Ön biztonsága –



12

A napi munka során szükséges védôálarc-viselet 

idôtartama a súlytól és a légzési ellenállástól is 

függ. Folyamatosan arra törekszünk, hogy

légzésvédô termékeinkkel minél többféle

igényt ki tudjunk szolgálni, ugyanakkor egy

percre sem feledkezünk meg a kényelmes

viselet fontosságáról. A bôrbarát anyagok

használatának köszönhetôen védôálarcaink

még hosszú ideig tartó viselet mellett sem

okoznak bôrirritációt.

A szûrôk széles választéka optimális

védelmet biztosít majdnem minden

veszélyes anyag ellen. Az egyedi 3M

bajonettzáras rögzítésnek köszönhetôen  

a különféle szûrôk gyorsan és könnyedén

szerelhetôk fel az álarcokra.  

A 3M fél- és teljesálarcai minôségben  

és megbízhatóságban is élen járnak.  

A megfelelô álarc és szûrô  

a munkakörnyezethez és az egyéni

igényekhez igazodva választható ki.

Mivel minden légzésvédô termék szigorú

minôségellenôrzésen esik át, az általuk

nyújtott biztonság is kiemelkedôen magas

színvonalú. Önnel együttmûködve, az adott

munkakörülményeknek és alkalmazásnak

megfelelôen választjuk ki az optimális

eredményt biztosító védôeszközöket.  

A 3M védôálarcai nem csak a biztonságot,  

de a munka hatékonyságát is javítják.

3M™ Légzésvédõk gõzök és gázok ellen
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Karbantartást nem igénylô,  
egyedi technológia és kényelem 

A 4000-es sorozatú, karbantartást nem igénylô 

félálarcok egyedülálló szerkezetüknek köszön-

hetôen hatékony és biztonságos védelmet nyújta-

nak számos gôz, gáz és finom részecskék ellen.

Termékelônyök:

•  A karbantartást nem igénylô félálarc  

biztonságot és egyszerû kezelést tesz lehetôvé. 

Alkalmazásával nincs szükség idôigényes 

karbantartásra és jegyzôkönyv írásra.

•  A dupla, ragasztott aktívszén szûrô alacsony 

légzési ellenállást biztosít.

•  Az alacsony profilú kivitel szélesebb látóteret 

biztosít.

•  Az alacsony ellenállású parabolikus szelep 

megakadályozza a felmelegedést az álarcon 

belül.

•  Lágy, nem allergizáló alapanyag további kényel-

met biztosít.

•  Könnyû, jól kiegyensúlyozott szerkezet, mely 

biztosítja a viselési kényelmet hosszabb idôn 

keresztül is.

•  Bölcsô formájú fejpánt a biztonságos illeszke-

dés érdekében.

•  Könnyû és egyszerû a nyakpánt összekapcsolása.

•  3M™ 400 típusú elôszûrô alkalmazása javasolt 

festékszóráshoz -> festés alatt megóvja a 

szûrôket a festékcseppektôl.

•  Tárolótáska, mely védi a félálarcot a szennye-

zôdésektôl.

•  CE jelölés.

•  EN149:2001.

4251 félálarc
Védelmi szint FFA1P2DR
Teljesítmény    10xEH (szerves gôzök), 

12xEH (finom részecskék*)

4255 félálarc
Védelmi szint FFA2P3DR
Teljesítmény    10xEH (szerves gôzök), 

50xEH (finom részecskék*)

400-as elôszûrô
A 3M 4000-es sorozatú félálarcokhoz használható  
400-as elôszûrô festés alatt megóvja a szûrôket  
a festékcseppektôl.

*részecskék = 
Vízbázisú és nem illékony folyékony aerosolok

4277 félálarc
Védelmi szint FFABE1P3DR
Teljesítmény  10xEH (szerves gôzök, nem 

szerves gôzök és savas gázok),  
50xEH (finom részecskék*)

4279 félálarc
Védelmi szint FFABEK1P3DR
Teljesítmény   10xEH (szerves gôzök, nem 

szerves gôzök és savas gázok),  
50xEH (finom részecskék*)

Karbantartást nem igényel

4277

400 típusú elôszûrô

4277 + 400-as előszűrő + 2790 típusú védőszemüveg

3M™ légzésvédôk gôzök és gázok ellen

4000-es sorozat

Kiváló megoldás szemüveget viselõk részére. 

Tökéletesen illeszkedik a 3M™ zárt  
védõszemüvegekhez.

KOMPATIBILITÁS
A 3MTM karbantartást nem igénylõ félálarcok  
jól illeszkednek a többi 3M egyéni védõeszközhöz: 

Védõszemüvegek Hallásvédõk 

3M
Javaslat!
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Alacsony karbantartási igényû félálarcok 
maximális kényelemmel 

A 6000-es sorozatú fél- és teljesálarcok

alacsony karbantartási igényûek,

nagyfokú viselési kényelmet nyújtanak.

Ezek a légzésvédôk 3M bajonettzáras

csatlakozással rendelkeznek, mely

megkönnyíti a szûrôk gyors cseréjét.

Termékelônyök: 

•  Kiegyensúlyozott, ikerszûrôs szerkezete  

alacsony légzési ellenállást biztosít.

•  Költséghatékony cserélhetô szûrôk.

•  3M bajonettzáras szûrôcsatlakoztató rendszer.

•  Lágy, könnyû elasztomerikus arcrész.

•  Bölcsô alakú fejpánt és könnyen  

összekapcsolható nyakpánt.

•  Alacsony karbantartási igény.

•  Használható a 2000-es és 6000-es sorozatú 

közvetlen csatlakozású szûrôkkel  

és az 5000-es sorozatú egységgel.

•  CE jelölés.

•  EN140:1998.

6000-es sorozatú teljesálarcok
karcálló, polikarbonát látómezô
EN136
Méretek:
– 6700S (S)
– 6800S (M)
– 6900S (L)

Teljesálarc gőz-/gáz- és részecskeszűrőkkel

6800 + 6059 + 501

Félálarc gőz/gáz szűrőkkel

6300 + 6051 6300 + 2125

3M™ légzésvédôk gôzök és gázok ellen

6000-es sorozat

6000-es sorozatú félálarcok  
S-200 szabályzó egységgel
További információt a 3M szûrt-  
és nyomólevegôs készülékeit bemutató
termékprospektusban talál.

6200 + S200

Félálarc S-200 szabályzó egységgel

6000-es sorozatú, cserélhetô betétes félálarcok
EN140:1998
Méretek:
– 6100 (S)
– 6200 (M)
– 6300 (L)

Félálarc részecskeszűrőkkel
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Robosztus és rendkívül kényelmes 

A tartós 7500-as sorozatú félálarcokat

erôs igénybevételt kívánó munkakörnyezetekbe 

tervezték. Ezek a légzésvédôk szilikonból  

készülnek és egyedülálló fejpántszerelvény-  

rendszerrel rendelkeznek. A speciális

fejpántszerelvény lehetôvé teszi a viselô

számára, hogy a rövid szünetekbe  

ne kelljen teljesen levenni a légzésvédôt.

Továbbá ezek a termékek hatásosan

csökkentik a légzési ellenállást  

és a melegedést, ugyanakkor kényelmesek  

és biztonságosak is.

Termékelônyök: 

•  Kiegyensúlyozott, ikerszûrôs szerkezete  

alacsony légzési ellenállást biztosít.

•  3M bajonettzáras szûrôcsatlakoztató rendszer.

•  Költséghatékony cserélhetô szûrôk.

•  Szelep csökkenti a légzési ellenállást  

és a melegedést.

•  Lágy, szilikon arcrész egyedülálló „vékonyfalú 

szerkezettel“.

•  Használható a 2000-es és 6000-es sorozatú 

közvetlen csatlakozású szûrôkkel  

és az 5000-es sorozatú elôszûrôkkel.

•  Egyedülálló fejpántszerelvény-rendszer  

és járom, mely növeli a stabilitást és kisebb 

nyomást fejt ki az orron.

•  Jól illeszthetô más fej- és arcvédô  

eszközökhöz.

•  EN140:1998.

A 3M új kiszerelésű légzésvédő szetteket vezet be, melyek számos alkalmazáshoz, vevői igényhez illeszkednek.

7500-as sorozatú, cserélhetô betétes 
félálarcok
EN140:1998
Szilikon maszk méretek:
– 7501 (S)
– 7502 (M)
– 7503 (L)

3M™ légzésvédôk gôzök és gázok ellen

7500-as sorozat

3M Légzésvédő szettek

A1P2 védelmi szintű szettek:
1 készlet tartalma:
1 db félálarc
2 db (1 pár) 6051 szűrőbetét
4 db (2 pár) 5925 szűrőbetét
1 pár 501 elem
Kiválasztható félálarc típusok:
6312L (6300 típusú félálarc, nagy, L-méret)
6212M (6200 típusú félálarc, közepes, M-méret)
7512L (7503 típusú félálarc, nagy, L-méret)
7512M (6200 típusú félálarc, közepes, M-méret)

5125 típusú szűrőbetét szett:
2 pár gőz-/gázszűrő betét, 6051 típus
4 pár részecskeszűrő betét, 5925 típus
1 pár 501 típusú elem

7502 + 6059 + 501 7503 + 2125

Félálarc gőz/gáz szűrőkkel Félálarc részecskeszűrőkkel

ÚJ!

A2P3 védelmi szintű szettek:
1 készlet tartalma:
1 db félálarc
2 db (1 pár) 6056 szűrőbetét
4 db (2 pár) 5935 szűrőbetét
1 pár 501 elem
Kiválasztható félálarc típusok:
6323L (6300 típusú félálarc, nagy, L-méret)
6223M (6200 típusú félálarc, közepes, M-méret)
7523L (7503 típusú félálarc, nagy, L-méret)
7523M (6200 típusú félálarc, közepes, M-méret)

5535 típusú szűrőbetét szett:
2 pár gőz-/gázszűrő betét, 6055 típus
4 pár részecskeszűrő betét, 5935 típus
1 pár 501 típusú elem
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Légzésvédelem 

3M légzésvédelmi termékek biztonságot

nyújtanak számos gázok, gôzök és finom

részecskék ellen. A légzésvédôk  

3M bajonettzáras csatlakozórendszerrel

rendelkeznek, mely megkönnyíti a viselô

számára a gyors szûrôcserét.

Költséghatékony:

• alacsony tárolási költségek

• alacsony kezelési költségek

Világszínvonalú szûrési technológia:
• egyedi formatervezés, szerkezet

• csökkenti a légzési ellenállást

• könnyû

3M™ légzésvédôk gôzök és gázok ellen

3M™ bajonettzáras szûrôcsatlakozó-rendszer

6035 P3R
6038 P3R(HF)

2125 P2R 
2128 P2R 
2135 P3R 
2138 P3R

A S-200TM szabályzó egységrõl
bõvebb információt a 3M szûrt- 
és nyomólevegõs készülékeit 
bemutató termék prospektus 
tartalmaz.

6051 A1
6055 A2
6054 K1

6096 HgP3R

5015911 P1R
5925 P2R
5935 P3R

6057 ABE1
6059 ABEK1
6075 A1+formaldehid

Nagyfokú biztonság:

• a szûrôk megfelelôen rögzítve vannak

•  tartós 3M bajonettzáras csatlakozórendszer

Egyszerû használat:

• gyors és könnyû szûrôcsere

• kompatibilis és rugalmas

• kevés kiegészítô

Bi
zto

ns
ág

os
 é

s 
gy

or
s b

ajonettzáras csatlakozás

Biztonságos
gyors&

A 3M 6000-es és 7500-as sorozatú légzésvédôk számos különbözô szûrôvel kombinálható.
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Az alkalmazásnak megfelelõ szûrõ kiválasztása 

A 3M légzésvédõihez szûrõk széles választékát kínálja. Az egyedi formatervezésnek  

és fejlesztési koncepciónak köszönhetõen mindegyik 3M szûrõtípus könnyen  

és gyorsan illeszthetõ a 6000-es és 7500-as félálarcokhoz, a bajonettzáras  

csatlakozórendszer segítségével. Termékelõnyök: kis súly, alacsony légzési ellenállás 

és nem zavarják a látóteret.

3M™ 106 tárolótáska félálarcokhoz
A 3M™ 106 típusú tárolótáska
alkalmas a 3M félálarcok szállítására.  
Vállra vagy derékra helyezhetô.

Accessories

3M™ 105 tisztítókendô
A 3M™ 105 típusú tisztítókendô
egy benedvesített kendô,  
mely alkalmas az arcvédôk
sérülésmentes tisztítására.

3M™ légzésvédôk gôzök és gázok ellen

Szûrôk és kiegészítôk gôz- /gáz elleni légzésvédôkhöz

3M™ 6000-es sorozatú szûrôk

Szûrô Védelmi szint Veszélyek

6051 A1 szerves gôzök és gázok

6054 K1 ammónia és származékai

6055 A2 szerves gôzök és gázok

6057 ABE1 szerves, nem szerves, illetve savas gázok és gôzök

6059 ABEK1 szerves, nem szerves, savas gázok,
ammónia és származékai

6075 A1+ 
formaldehid

szerves gôzök és formaldehid

Gáz-/gôzszûrôk kombinálása részecskeszûrôkkel:

6096 HgP3R higanygôzök és részecskék

6098* AXP3R szerves gôzök egyszerû vegyületei
(forráspont 65 °C alatt) és részecskék

6099* ABEK2P3R szerves gôzök, nem szerves és savas gázok,
ammónia és származékai, részecskék

* kizárólag teljesálarccal használható 
A 6000-es sorozathoz tartozó szûrôk megfelelnek az EN141, EN143, EN143, EN371 és EN372 szabvány 
követelményeinek. Bővebb információt a termékek használati útmutatója tartalmaz.

3M™ 2000-es sorozatú részecskeszûrôk, EN143:2000

Szûrô Védelmi szint Veszélyek

2125 P2R szilárd és folyékony részecskék

2128 P2R + aktívszén
külön védelem szerves és savas gázok
és gôzök, valamint ózon ellen, határérték alatt

2135 P3R szilárd és folyékony részecskék

2138 P3R + aktívszén
külön védelem szerves és savas gázok
és gôzök határérték alatti, valamint ózon ellen

3M™ 5000-es sorozatú részecskeszûrôk, EN143:2000

Szûrô Védelmi szint Veszélyek

gázszûrôkkel kombinálva:

5911 P1R szilárd és folyékony részecskék

5925 P2R szilárd és folyékony részecskék

5935 P3R szilárd és folyékony részecskék

501 szûrô adapter

3M™ 6035/6038 részecskeszûrõk, EN143:2000

Szûrô Védelmi szint Veszélyek

6035 P3R Szilárd és folyékony részecskék 

6038 P3R + aktívszén
Szilárd és folyékony részecskék
külön védelem szerves és savas gázok és gőzök,  
valamint ózon ellen, határérték alatt
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3M™ légzésvédôk gôzök és gázok ellen

Kiválasztási segédlet

Válasszon megfelelô légzésvédô maszkot!

3M légzésvédô típusok 4000-es sorozat 6000-es sorozat 7500-as sorozat

félálarcok fél- vagy teljesálarcok

Kényelem    

Súly      

Egyszerû kezelés      

Állítható, kényelmes fejpántok     

Cserélhetô szûrôbetétek   

Széles szûrôválaszték    

3M bajonett szûrôcsatlakozó   

Azonnal használható  

Karbantartás karbantartást nem igényel * alacsony karbantartás alacsony karbantartás

Alkatrész-választék   

Kombinálható S-200 nyomólevegôs készülékkel   

Kompatibilis a 3M szûrôkkel + kiegészítôkkel   

Hosszú élettartamú *   

Méretválaszték   

Fél- vagy teljesálarc   

Anyag választék                                                                                                                                                                                                                                              

* eldobható maszk           extra elôny           alaptulajdonság

Válasszon megfelelô védelmi képességû eszközt!

Alkalmazás* Védelmi szint** Megjegyzés

maratás
szerves oldószerek / diklórmetán  AX szûrt- és nyomólevegôs készülék csatlakoztatható

ammónia tartalmú lemosószer  ABEK szûrt- és nyomólevegôs készülék csatlakoztatható

hegesztés
poliuretán bevonat  ABEP3

rozsdamentes acél  ABEP3 elektródás hegesztés

bevonatolás
oldószeres lakkok  A2

vízbázisú lakkok  A1

szórás

mûgyanta lakkok, oldószer  A2P2

izocianát tartalmú lakkok  A2P2 szûrt- és nyomólevegôs készülék csatlakoztatható

növényvédôszerek (szerves/gázok)  A2P2 teljesálarc használható

ragasztás oldószeres ragasztók  A1 A2P2 ha szórással viszik fel

kezelés

kéndioxid  ABE

hidrogénklorid (sósav)  ABE teljesálarc kiegészítô arcvédelemhez

szerves trágya  ABEK

ammónia  K teljesálarc kiegészítô arcvédelemhez

mosóbenzin/nitrohígító  A2

veszélyes anyag szállítás/tárolás  ABEKP3
 *  Figyelem:  

Ez a kiválasztási segédlet tájékoztató jellegû. Az egyéni védõeszköz kiválasztásához felelõs munkabiztonsági és/vagy munkaegészségügyi szakember döntése szükséges! A légzésvédõkkel 
kapcsolatos bõvebb információ (alkalmazás, korlátozás) a használati útmutatóban található. Kérjük, alkalmazás elõtt mindig olvassa el az adott termék használati útmutatóját. Országonként eltérõ 
szabályozás lehet.

**  Alkalmazási korlátozások gôz-/gáz elleni légzésvédôknél: 
A félálarcok az egészségügyi határérték 50-szereséig használhatók.

    A teljesálarcok az egészségügyi határérték 200-szereséig használhatók.
    Az 1.osztályú szûrôk 1000 m/m3 (0,1 tf%=1000 ppm), a 2.osztályú szûrôk 5000 ml/m3 (0,5 tf%=5000 ppm) koncentrációig használhatóak.
    A határétékek közül azt kell figyelembe venie, amelyiket elôbb éri el.
    AX szûrôbetétet kell használni alacsony forráspontú (65 °C szerves) gôzökkel szemben.
    Az AX szûrôbetétet a 3M teljesálarcokhoz kell illeszteni.
    A1 és A2 szûrôbetétek használhatók 65 °C feletti forráspontú szerves gôzökkel szemben.



3M™ szűrt- és nyomólevegős légzésvédő készülékek
Rendkívül szennyezett munkaterületen a tiszta levegő biztosítása elengedhetetlen az egészségvédelem szempontjából. Ezekre a területekre fejlesztette ki a 3M sokoldalú, 

moduláris szűrt- és nyomólevegős készülék kínálatát.

Az egyedi, alkalmazási területhez illeszkedő komplett légzésvédő-rendszer összeállítása 4 lépésből áll:

Megfelelő fejrész kiválasztása
A 3M fejrészek sorozatát fejlesztette ki különböző ipari alkalmazásokhoz és mindegyik összeszerelhető bármelyik 3M szűrőegységgel vagy készülékkel.

3MTM HT-100-as sorozatú fejrészek
Könnyű, lágy fejrészek por alakú vegyianyagokkal, festékekkel, folyékony vegyszerekkel, tisztítószerekkel történő munkavégzéshez.

3MTM HT-400-as sorozatú fejrészek
Átlátszó, felnyitható arcvédő.
A 3MTM HT-401 típus ideális festékszórási munkálatoknál, üvegszállal/gyantával 
végzett munkáknál és egyéb olyan alkalmazásoknál,  
ahol a kémiai anyagokkal szembeni ellenállás mellett becsapódás elleni  
szemvédelem is szükséges. (EN166 2:F:3)
A 3MTM HT-402 arcvédő elsősorban köszörülésnél, csiszolásnál és egyéb olyan 
alkalmazásoknál nyújt védelmet, ahol magasabb mechanikai védelem szükséges. 
(EN166 2:B:3:9)

3MTM HT-700-as sorozatú fejrészek
A légzésvédelem mellett ezek a sisakok arcvédelmet is biztosítanak  

az EN166 szabvány előírásai szerint, valamint fejvédelmet nyújtanak  

az EN397 szabványnak megfelelően.

HT-701
Fehér sisak, felemelhető arcvédővel, polikarbonát lencsével,  
közepes energiájú részecskék becsapódása  
(EN166:2:B:3:9) és fémfreccsenés elleni védelemmel.  
Különböző színben kapható (HT-702 kék, HT-705 zöld).

3MTM HT-800-as sorozatú fejrészek
Prémium moduláris védősisakok, széles látómezővel, közepes energiájú részecskék becsapódása elleni arcvédelemmel  

és önbeálló arctömítéssel. Mindegyik fejrész összeszerelhető bármelyik 3M szűrőegységgel  vagy készülékkel.

3MTM HT-101

Fehér, könnyű, polipropilén csuklya
3MTM HT-103

Szürke, könnyű, nylon csuklya

3MTM HT-111

Kényelmes kámzsa,  

elasztikus nyaktömítéssel

3MTM HT-115

Kényelmes kámzsa,  

védőruhába illeszthető gallérral

3MTM HT-121

Vegyszerálló, szigetelt  

varrású kámzsa,  

elasztikus nyaktömítéssel

3MTM HT-125

Vegyszerálló,  

szigetelt varrású kámzsa,  

védőruhába  

illeszthető gallérral

3MTM HT-401
3MTM HT-7053MTM HT-702

3MTM HT-820 3MTM HT-840 3MTM HT-880
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3MTM HT-701
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3MTM VortexTM és 3MTM VortempTM moduláris hűtő- és fűtőegységek (választható)
A 3M Vortex nyomólevegős hűtőegység csupán a sűrített levegő energiája segítségével (max. teljesítmény 6 bar nyomástól) 25°C-ig hűti le a bejövő levegőt.  
A 3M Vortemp nyomólevegős fűtőegység csupán a sűrített levegő energiája segítségével (max. teljesítmény 6 bar nyomástól) 28°C-ig melegíti fel a bejövő levegőt.
• Ezek a fűtő, illetve hűtő egységek övön hordhatók
• Légáram szabályzó (150-310 l/perc)
• Sípoló jelzés figyelmeztet az alacsony bemeneti levegőnyomásra
• Súly: Vortex: 585 gr, Vortemp: 655 gr, Névleges védelmi tényező: 50, EN1835, CE jelölés

Levegőtömlők 
Annak érdekében, hogy a tiszta levegő a fejrészbe áramoljon olyan levegőtömlőre van szükség, amely összeköti a levegőt biztosító forrást a fejrésszel.  
A 3M kínálatából választhat könnyű műanyag (poliuretán) vagy tartós, nehéz neoprén (gumi), illetve lángálló védőhuzat közül.

Moduláris kiegészítők
3MTM AircareTM falra szerelhető vagy álló kivitelű levegőszűrő-egység (ACU-01/ACU-02) 
A 3M Aircare levegőszűrő egység nagy tisztaságú levegőt biztosít külső sűrített levegő forrásból, eltávolítva a víz- és olajcseppeket,  
szilárd részecskéket és kellemetlen szagokat. A szűrőegység eltávolítja a párát és a szennyeződést még mielőtt az alkalmazóhoz érne.
A 3M Aircare készülék az ISO 8573-1 nemzetközi szabvány 1.1. minőségi osztályának
követelményeit elégíti ki. Ez a szabvány a szűrők teljesítményét vizsgálja háromféle szennyező anyagra: részecskék, vízre és olajra.

Az alkalmazáshoz illeszkedő komplett légzésvédő kiválasztásához, kérje szaktanácsadónk segítségét.

Szűrőegység kiválasztása
A szűrőegységek, moduláris készülékek számos 3M fejrészhez csatlakoztathatók.

Jupiter turbó egység Dustmaster használat közben, 
HT-402 fejrésszel

S-200 szabályzó egység 
3M teljesálarccal

3M Vortemp 3M Vortex

3MTM JupiterTM szűrtlevegős légzésvédő készülék
A Jupiter turbó egység számos olyan előnyös tulajdonsággal rendelkezik,  
amely hatékonyabbá és kényelmesebbé teszi alkalmazását, karbantartását.
•  Elektronikus levegőáramlás szabályzója segítségével biztonságosan  

beállítható a beáramló levegő mennyisége.
•  Látható és hallható figyelmeztetést ad alacsony akkumulátor töltöttségi szint  

vagy alacsony levegőáramlás esetén.
• Választható szűrőtípusok: P, A2P, ABEP, A2BEKP, KP (és opcionális előszűrő)
• Akkumulátorok: 4 vagy órás NiMH
• Választható légzőtömlők: könnyű műanyag, nehéz neoprén, lángálló védőhuzat
• Robbanásbiztos kivitelben is kapható.
• Súly: 815 gr, Névleges védelmi tényező: 50, EN12941, CE jelölés.

3MTM DustmasterTM

Ez a szűrőegység védelmet nyújt részecskékkel, kellemetlen szagokkal, 
hegesztési füstökkel szemben.
•  Tisztítható, övre szerelhető szűrőegység, mely tartalmazza a ventillátort,  

8 órás akkumulátort és a hosszú élettartamú szűrőket.
•  Választható szűrőtípusok: P2, P3 és P2/kellemetlen szagok  

(mindegyik TH2 PSL védelmet nyújt szilárd részecskék  
és nem illékony aeroszolok ellen)

•  Választható légzőtömlők: könnyű műanyag, nehéz neoprén,  
lángálló védőhuzat

• Súly: 1130 gr
• Névleges védelmi tényező: 50, prEN 146, CE jelölés.

3MTM FlowstreamTM

A moduláris nyomólevegős készülék különleges légáram szabályzóval rendelkezik.
•  Légáram szabályzó (150-310 l/perc) a különböző bemeneti légnyomás értékek  

(2,5-8 bar) mellett nyújt beállítási lehetőséget
• Alacsony zajszint (<65dBA)
• Cserélhető aktívszenes szűrőbetét segítségével megszűri a kellemetlen szagokat
•  Festékszóró pisztoly vagy más nyomólevegős eszköz is működtethető  

a Flowstream készülékhez csatlakoztatva a csatlakozó készlet segítségével.
•  HLV festőpisztollyal kompatibilis
• Sípoló jelzés figyelmeztet az alacsony bemeneti levegőnyomásra
• Súly: 500 gr., Névleges védelmi tényező: 50, EN1835, CE jelölés.

3MTM S-200 szabályzó egység
Sokoldalú nyomólevegős készülék a 3M bajonett csatlakozós 6000-es 
sorozatú fél- és teljesálarcokhoz illeszkedik.
•  Övön állítható légáram szabályozás (140-300 l/min) a különböző 

bemeneti légnyomás értékek (3-7 bar) mellett
•  Szabványos légzésvédőként vagy kettős üzemmódban – a bemeneti 

levegő lekapcsolásakor – szűrők segítségével is használható
• A hátul vezetett légzőtömlő nem akadályozza a munkát
•  Opcionálisan festékszóró pisztoly-készlet csatlakoztatható 
• Jobb- és balkezesek is használhatóják (felcserélhető csatlakozók)
• Névleges védelmi tényező félálarccal: 50                          
• Névleges védelmi tényező teljesálarccal: 200                       
• EN139:1994, CE jelölés

3M Aircare egység

       
10 fm normál levegőtömlő

 30 fm normál levegőtömlő
5 fm könnyű levegőtömlő

7,5 fm Spirál tömlő 




