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A 3M egy új zárt védőszemüveg családdal (2890) 
bővíti kínálatát
A 2890-es sorozatú zárt védőszemüvegekhez 4-féle 
típus tartozik:

2890 szemüveg víztiszta polikarbonát lencsével (indirekt szellőzés)
2890A szemüveg víztiszta acetát lencsével (indirekt szellőzés)
2890S szemüveg víztiszta polikarbonát lencsével 
2890SA szemüveg víztiszta acetát lencsével

A védőszemüvegek formája és kialakítása kényelmet 
és biztonságos illeszkedést nyújt.
Zárt szerkezetüknek köszönhetően védelmet 
biztosítanak porok és gázok ellen.

3MTM 2890-es típusú zárt védőszemüvegek

Az új 2890-es típusú zárt védőszemüvegekhez cserelencséket is lehet majd vásárolni, 
ezek elérhetőségéről a későbbiekben bővebb információt küldünk.



3MTM 2890-es típusú zárt védőszemüvegek
Termékjellemzők

Erős polikarbonát 
lencsék (2890, 
2890S), karcálló és 
páramentesítő
felülettel

A forgócsapos rendszer 
további egyéni beállításokra 
ad lehetőséget

A pánt könnyen állítható, ezáltal 
biztonságos és kényelmes a 
szemüveg viselése2-féle lencse típus választható:

• polikarbonát (3M 2890 / 2890S)
• acetát (3M 2890A / 2890SA)

Modern forma, kiválóan illeszkedi az 
arc vonalához

Kompatibilis a 3M 
félálarcokkal

Az állítható szemüvegszárak 
növelik a viselési kényelmet és 
optimális illeszkedést biztosítanak

A speciális szellőzőrések 
csökkentik a párásodást, ezért a 
2890 és a 2890A típusok 
alkalmazhatóak meleg és párás 
munkakörnyezetben is. 
A zárt típus (2890S és 2890SA) 
védelmet nyújt finom részecskék 
és gázok ellen.



Termékjellemzők

Indirekt szellőzés
• szellőzőrések találhatók a keret tetején 

és alján (2890 és 2890A)
• a 3M 2890S/2890SA típusnál ezek a 

szellőzőrések zártak

Rögzítőszerkezet
• forgócsapos megoldás
• egyéni beállítási lehetőség 

ezáltal a szemüveg 
viselése kényelmes és 
biztonságos

3MTM 2890 -es típusú zárt védőszemüvegek



A zárt védőszemüvegek az alábbi főbb alkalmazási területeken 
használhatók:

csiszolás
összeszerelés
festékszórás
fémmegmunkálás 
vegyi anyagok kezelése, bekeverése

Megjegyzés:

A 3M 2890S és 2890SA zárt védőszemüvegek főként a vegyiparban, gyógyszeriparban
és laboratóriumokban alkalmazhatók, ahol finom részecskék és gázok elleni védelemre
van szükség. 
Nem használható olyan munkakörnyezetben, ahol

elektromos veszélyek lehetnek 
(itt arcvédő vagy látómező alkalmazása javasolt)
nagy hő és fény hatások vannak 
(ezeknél az alkalmazásoknál pedig teljes arcvédelemre van szükség)

Jellemző alkalmazások



Technikai adatok

3MTM 2890-es típusú zárt védőszemüvegek

Mind a 4 típus megfelel az EN166 szabvány előírásainak, továbbá
az 1. optikai osztályba tartoznak.

*Jelmagyarázat:

Mechanikai védelem:
BT – védelem közepes sebességű (120 m/s) részecskék ellen, szélsőséges hőmérsékleten
FT – ellenállás alacsony sebességű (45 m/s) részecskék ellen, szélsőséges hőmérsékleten

Jelölések:
3 – folyadékcseppek
4 – nagy részecskék
5 – gáz és finom részecskék 
9 – olvadt fémek és forró szilárd részecskék

típusa színes karcálló páramentesítő
3M 2890 szellőzőrések polikarbonát víztiszta X X 2-C-1.2 BT 3, 4 9 1. EN166
3M 2890A szellőzőrések acetát víztiszta X 2-C-1.2 FT 3, 4 1. EN166
3M 2890S zárt polikarbonát víztiszta X X 2-C-1.2 BT 3, 4, 5 9 1. EN166
3M 2890SA zárt acetát víztiszta X 2-C-1.2 FT 3, 4, 5 1. EN166

Mechanikai 
védelem*

Optikai 
osztály

SzabványEllenállás vegyi 
anyagoknak*

Ellenállás 
hőnek*

BevonatokTípus Lencse Szűrő-
képesség



Rendelési információk

3MTM 2890-es típusú zárt védőszemüvegek

Az új védőszemüvegekből jelenleg nem tartunk raktárkészletet.

A szállítási határidővel kapcsolatban, kérjük, vegye fel a 
kapcsolatot vevőszolgálatunkkal !

Típus Cikkszám Csomagolás Min. rendelési mennyiség Nettó listaár/db Nettó listaár/karton
3M 2890 KR-9992-5338-7 10 db / karton 1 karton 2 550 Ft 25 500 Ft
3M 2890A KR-9992-5340-3 10 db / karton 1 karton 2 840 Ft 28 400 Ft
3M 2890S KR-9992-5000-3 10 db / karton 1 karton 2 550 Ft 25 500 Ft
3M 2890SA KR-9992-5004-5 10 db / karton 1 karton 2 840 Ft 28 400 Ft


