
3M™ Safety Walk biztonsági és ergonómiai szõnyegek, 
csúszásgátló szalagok – növelik a kényelmet és a biztonságot.

A 3M™ Safety Walk termékcsaládjának tagjai segítséget nyújtanak a padlózat által okozott veszélyek csökkentésében. 
A csúszásgátló felületek megoldást jelentenek az elcsúszásból és elesésbõl származó balesetek megelõzésében. 
A speciális szerkezetû, rugalmas felületû biztonsági szõnyegek kifejezett célja az álló munka során létrejövõ fizikai fáradtság csökkentése. 

3M™ Safety Walk fáradtságcsökkentõ szõnyegek:  
Jellemzõk:
• A speciális szálszerkezet segít egyenletesen eloszlatni a talpra nehezedõ nyomást, puha járófelületet biztosít csökkentve így a láb- és hátfájást. 
• A szõnyegfelület javítja a terhelés eloszlását, nem engedi a szennyezõdés és a folyadék szõnyegbe jutását, így megkönnyíti a tisztítást. 
• A csúszásgátló felület fokozza a biztonságot.
• Ellenáll olajjal és zsírral szemben. 
• Többféle szegési változat lehetséges. 
• Különbözõ méretre vagy formára igazítható.

Al kal ma zás:
Ideális ipari csarnokokban, gyártósoroknál, száraz környezetben, illetve vegyszernek kevésbé kitett
területeken, ahol a dolgozók sokat állnak/járkálnak. A szõnyeget az izmok diszkomfort érzetének 
és a testre ható fáradtságérzet csökkentésére fejlesztették ki.  
SSzín: fe ke te

3M™ Safety Walk csú szás gát ló szõnyegek: 

5100 3M™ Safety Walk  csúszásgáltó szõnyeg: 
Jellemzõk:
• Rugalmas vinil szõnyeg nyitott Z alakzatú hálós szerkezete növeli a rugalmasságot, 

és puha járófelületet biztosít 
• Szerkezeténél fogva könnyû kocsival közlekedni felületén. 
• Összetétele kiváló védelmet biztosít sok olyan vegyszerrel, zsírral és mosószerrel szemben. 

A nyitott szerkezet átengedi a folyadékot és a kisebb szennyezõdéseket, így száraz, csúszásmentes
felületet biztosít. 

Al kal ma zás:
Használható olyan felszolgáló vagy ipari környezetben, ahol szükség van csúszásgátló 
és fáradtságbíró tulajdonságaira. 

Al kal ma zá si kor lá tok:
A szõnyeg nem hasz nál ha tó be já rat ok nál
Szín: fe ke te, pi ros
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3270E biztonsági szõnyeg
Folytonos vinil textúrált szálszerkezet

Szín: fekete

5270E Safety Walk biztonsági szõnyeg
Folytonos kusza szállakból álló szálszerkezet

Szín: fekete



3200 3M™ Safety Walk uszo dai csú szás gát ló szõnyeg
Jellemzõk:
• Rugalmas PVC nyitott szerkezetû aljzat nélküli szõnyeg. 
• Szerkezete lehetõvé teszi a víz átfolyását úgy, hogy a szõnyeg felülete szárazabb marad, 

mint a környezõ terület. 
• A rugalmas felületen kényelmes mezítláb járni, míg PVC anyag ellenáll a klóros víznek, 

testápoló szereknek, gombáknak, penésznek, UV sugárzásnak, valamint a legtöbb tisztító-
és fertõtlenítõszernek 

Al kal ma zás:
Ideális megoldás olyan helyeken, ahol csak mezítláb történik a közlekedés, öltözõknél, úszó és fürdõmedencéknél, 
szaunák körül, valamint zuhanyzó és fürdõhelyeken.  
SSzín: kék, drapp

3M™ Safety Walk csú szás gát ló sza la gok:
Jellemzõk: 
• Tartós, öntapadó csúszásgátló szalagok többféle változatban: 
• Különösebb szakismeret nélkül könnyen telepíthetõ
• Kevés karbantartás mellett kiváló biztonsági funkcióját sokáig megtartja

Al kal ma zás:
Általános: intenzív gyalogos- vagy jármûforgalomnak kitett csúszós felület pl: 
gyártócsarnok, raktárhelységek, rámpák, lépcsõházak, létrák, gépek padlólemezei
Erõs: mezõgazdasági, erdészeti berendezésekre, útépítés, mély- és 
magasépítés területén, teherautókon, traktorokon, építõipari jármûveken. 
Felületre alakítható: egyenetlen és tagolt felületekre
Gumiszerû: mezítlábas közlekedést szolgáló, valamint nedves területekre pl: hajókhoz és
vízi sporteszközök
Finom felületû, gumiszerû: mezítlábas közlekedést szolgáló, valamint nedves területekre
pl: zuhanyzókban, fürdõkben, szaunák körül. 

3M™ Nomad™ Ultra tisztatéri szennyfogó szőnyegek:  
Jellemzõk: 
• 40 réteg öntapadó polietilén fóliából és egy vinil hátlapból álló szennyfogó szõnyeg
• Minden réteg felülete antimikrobiális hatóanyaggal ellátott ragasztóval van bevonva, mely a mechanikai (por) és

biológia (kórokozók) lekötésére szolgál. 
• A vinil hátlap a padlóhoz való rögzítést segíti. 
• Az elhasználódott réteg a sarkánál fogva könnyen eltávolítható, így újabb ragasztóval ellátott réteg kerül a

felszínre. 
Szín: kék, fehér

Al kal ma zás: 
Különleges tisztaságot igénylõ helyiségek bejáratánál: 

– Mûtõkben, félvezetõ3 orvosi eszközgyártó, gyógyszergyártó cégeknél. 
– Gyártóüzemek és irodák közötti átjáróknál

A 3M csúszásgátló és fáradtság csökkentõ termékeinek kialakítása a legmagasabb minõségi követelmények figyelembe vételével történt, hogy
hatékony, megbízható teljesítményt biztosítsanak rendkívül hosszú idõtartamra is. 
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AA 3M géltöltésû csuk ló tá ma szai sem le ges és ké nyel mes csuk ló hely ze tet 
biz to sí ta nak. A gél ru gal mas sá ga kö vet kez té ben nem ke let kez nek fá radt sá got
vagy ké nyel met len ér zést oko zó nyo más pon tok. A tá masz bur ko la ta spe ci á lis,
bõrbarát anyag ból ké szül, mely nem dör zsö li a ke zet és meg gá tol ja a kéz 
iz za dá sát, védõrétege ta szít ja a szennyezõdést. Az egér pa dok mind egyi ke
spe ci á lis fényvisszavetõ mikrobarázdált pre cí zi ós fe lü let tel ren del ke zik, mely
pon tos egér ve ze tést tesz lehetõvé, így a ha gyo má nyos és az op ti kai egér rel is
gyor sab ban és na gyobb pontosággal le het dol goz ni. 

3M™ Pro fes  szi o ná lis csuk ló tá ma szok
Ter mék le írá sa: Új formatervezésû géltöltésû csuk ló tá masz alap  le mez zel. 
Le ke re kí tett élek és az elkeskenyedõ tá masz ma xi má lis kom for tot biz to sít. 
A tá masz elég szé les ah hoz, hogy a csuk ló és a kéz fej is ké nyel me sen 
el fér jen raj ta. Dõlészöge ál lít ha tó. 

Ter mék ada tok: 
Ter mék kód szá ma Mé re te Szí ne 
Meg ne ve zé se (sz x mély x m) 
WR420 48,8 x 26,9 x 2,5 cm
Pro fes  szi o ná lis géltöltésû csuk ló tá masz billentyûzethez fe ke te
WR421 19,1 x 26,0 x 2,5 cm
Pro fes  szi o ná lis géltöltésû csuk ló tá masz és pre cí zi ós egér pad fe ke te
WR422 64,9 x 29,9 x 2,5 cm
Pro fes  szi o ná lis géltöltésû csuk ló tá masz billentyûzethez és egér hez, pre cí zi ós egér pad dal.
Az egér pad áthelyezetõ jobb vagy bal ol dal ra. fe ke te

3M™ Stan dard csuk ló tá ma szok 
Ter mék le írá sa: Az alap le mez nél kü li csuk ló tá masz billentyûzethez. Az al ján
ta lál ha tó be vo nat meg aka dá lyoz za a csuk ló tá masz el moz du lá sát. A gél ru 3
gal mas sá ga kö vet kez té ben nem ke let kez nek fá radt sá got vagy ké nyel met len
ér zést oko zó nyo más pon tok

Ter mék ada tok: 
Ter mék kód szá ma Mé re te Szí ne 
Meg ne ve zé se (sz x mély x m) 
WR310LE 48,3 x 7,1 x 2 cm
Textilszerû be vo nat tal rendelkezõ csuk ló tá masz kék
WR310MB 48,3 x 7,1 x 2 cm
Textilszerû be vo nat tal rendelkezõ csuk ló tá masz fe ke te
WR320LE 48,3 x 7,1 x 2 cm
Bõrszerû be vo nat tal rendelkezõ csuk ló tá masz fe ke te
WR305LE 13,4 x 5,7 x 1,8 cm
Textilszerû be vo nat tal rendelkezõ csuk ló tá masz egér hez. kék

3M™ Pre cí zi ós egér alá tét géltöltésû csuk ló tá mas  szal
Ter mék le írá sa: Különbözõ min tá za tú és színû egér pad dal el lá tott géltöltésû
csuk ló tá ma szok megfelelõ alá tá masz tást biz to sí ta nak a csuk ló szá má ra. 
Az egér pa dok mind egyi ke spe ci á lis fényvisszavetõ mikrobarázdált pre cí zi ós
fe lü let tel ren del ke zik, mely pon tos egér ve ze tést tesz lehetõvé.

Ter mék ada tok: 
Ter mék kód szá ma Mé re te Szí ne 
Meg ne ve zé se (sz x mély x m) 
MW311BE 22,1 x 23,4 x 1,9 cm
Víz min tá za tú pre cí zi ós egér alá tét géltöltésû csuklótámaszal kék
MW311MB 22,1 x 23,4 x 1,9 cm
Ég bolt min tá za tú pre cí zi ós egér alá tét géltöltésû csuklótámaszal fe ke te
MWJ309BE 17 x 22 x 2 cm Át lát szó be vo na tú 
pre cí zi ós egér alá tét géltöltésû csuklótámaszal kék
MWJ309GR 17 x 22 x 2 cm Át lát szó be vo na tú, 
pre cí zi ós egér alá tét géltöltésû csuklótámaszal zöld
3M géltöltésû csuk ló tá ma szok mind egyi ke meg fe lel az APTA kö ve tel mé nyek nek. 

3M™ Pre cí zi ós egér alá tét 
Ter mék le írá sa: Az egér pa dok
mind egyi ke spe ci á lis
fényvisszavetõ mikro baráz dált
pre cí zi ós fe lü let tel ren del ke zik,
mely pon tos egér ve ze tést tesz
lehetõvé, így a ha gyo má nyos és
az op ti kai egér rel is gyor sab ban
és na gyobb pontosággal le het
dol goz ni. Mind ös  sze 1mm 
vas tag sá ga lehetõvé te szi, hogy

a kéz és a csuk ló ké nyel me sen he lyez ked jen el. A kü lön le ges for ma kö ve ti
a kéz moz gá sá nak irá nyát - ér té kes te ret ta ka rít meg a tég la lap alak kal
szem ben. Az ezüst és a pi ros színû egér alá tét kí mé li az ele met, át la go san
dup la fel hasz ná lá si idõt biz to sít. Lap top tás ká ban ké nyel me sen el fér. 

Ter mék ada tok: 
Ter mék kód szá ma Mé re te Szí ne 
Meg ne ve zé se (sz x mély x m) 
MS201PUW 22,7 x 0,1 x 18,4 cm
Pre cí zi ós egér alá tét li la
MS201MX 22,7 x 0,1 x 18,4 cm
Pre cí zi ós egér alá tét ezüst
MS201RX 22,7 x 0,1 x 18,4 cm
Pre cí zi ós egér alá tét pi ros
OMS203PL 13,4 x 5,7 x 1,8 cm
Nagy méretû pre cí zi ós egér alá tét kék víz min tás
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3M™ Po la ri zá ci ós asz ta li lám pa
TTer mék le írá sa: Po la ri zá ló asz ta li lám pa. 30-60° né zé si szö gön be lül 
50-80%-kal csök ken ti a munkafelületrõl és az  azon lévõ tár gyak ról
visszaverõdõ fény csil lo gá sát, tükrözõdését.

Ter mék ada tok: 
Ter mék kód szá ma Mé re te Szí ne 
Meg ne ve zé se (sz x mély x m) 
TL1000SV tükrözödédcsökkentõ lám pa ezüst 

TL1000CG tükrözödédcsökkentõ lám pa szür ke 

3M™ Lap tar tók
Ter mék le írá sa: A lap tar tó hasz ná la ta biz to sít ja a do ku men tum he lyes 
el he lye zé sét. A lap tar tó val a do ku men tum és a képernyõ azo nos 
ma gas ságban és lá tó sík ban he lyez ke dik el, így ki kü szö bö li a gya ko ri 
fó kusz- és kont raszt vál tást, ez zel megelõzve a szem és a nyak iz mok túl zott
igény be vé tel ét.  Ma gas sá ga és/vagy dõlésszöge könnyen ál lít ha tó. 
A mo ni tor jobb és bal ol da lá ra egy aránt rögzíthetõ. Hasz ná la ton kí vül 
a mo ni tor mel lé egé szen be hajt ha tó hely fog la lás csök ke né se ér de ké ben.

Ter mék ada tok: 
Ter mék kód szá ma Mé re te Rögzítô 
Meg ne ve zé se (sz x mély x m) rendszere
DH540 23,8 x 30,5 x 4,1 cm
Ma gas sá ga és dölésszöge ál lít ha tó. 150 la pot tart meg. 
CRT mo ni to rok hoz, bézs színû Dual3Look™*
DH440 23,8 x 30,5 x 4,1 cm
Ma gas sá ga ál lít ha tó. 150 la pot tart meg, CRT mo ni to rok hoz, 
bézs színû Command ™**
DH240 22,9 x 7,6 x 2,3 cm    Do ku men tum taró csi pesz, 30 la pot
tart meg, CRT és LCD mo ni to rok hoz                     Command ™
*Dual3Look™ Ön ta pa dó, mûanyag tépõzár. A tépõzár biz to san tart ja a
ter mé ket, na gyobb igény be vé telt biz to sít.
**Command™ Command™ ön ta pa dó ra gasz tó csík biz to san tart ja a fel -
ra gasz tott lap tar tót. El tá vo lí tá sa egyszerû, a ra gasz tó anyag nem hagy nyo mot a fe lü le ten. 

3M™ Ál lít ha tó láb tá ma szok
Ter mék le írá sa: Láb tá masz ra leg in kább azok nak van szük sé gük, akik nek a lá ba
- a szék ma gas ság be ál lí tá sa után - nem ér le egé szen a pad ló ig. A láb tá masz az

op ti má lis test hely ze tet se gít fel ven ni.
A he lyes testartás se gít ki kü szö böl ni a
láb, a hát és nyak ki fá ra dá sát. Nagy
fe lü le té nek köszönhetõen a láb nak
ma rad he lye mo zog ni. Nem csú szik el
a pad lón, ame lyet a láb tá masz
megfelelõ sú lya és a spe ci á lis 3M
csú szás gát ló fe lü let biz to sít. Fém vá -
zá nak köszönhetõen rend kí vül tar tós. 

Ter mék ada tok: 
Ter mék kód szá ma Mé re te Szí ne 
Meg ne ve zé se (sz x mély x m) 
FR530CB 55,9 x 35,6 x 10,2312,7 cm
Tex til be vo na tú ál lít ha tó láb tá masz fe ke te
FR430CB 45,7 x 33,0 x 10,2312,1 cm
Tex til be vo na tú ál lít ha tó láb tá masz fe ke te
FR330 45,7 x 33,0 x 10,2312,1 cm    Gumi szerû 
be vo nat tal el lá tott álltíható láb tá masz, le ke re kí tett for ma fe ke te

3M™ Tükrözôdéscsökkentô
monitorszûrõk.
A spe ci á lis mikrolamellás szer ke zet
lehetõvé te szi, hogy csak az a sze mély
lát hat ja a képernyõn megjelenõ ada to-
kat, bi zal mas in for má ci ó kat, aki pon to-
san szem be ül a mo ni tor ral, ol dal ról
nézve nem pusz tán el tor zít ja vagy 
el mos sa a ké pet, ha nem sö tét, üres
képernyõt mu tat. A lap to pok nál ki emel ten
fon tos a betekintés védelem, hi szen so ha
nem tud ja, ki fog Ön mel lett ül ni!

Ter mék kód szá ma Mé re te Tükrözödés csök ken tés
Betekintésvédelmi monitorszûrõk 
PF400L 13" - 15" 95% ke re tes, vi lá gos szür ke
PF400XL 16" - 18" 95% ke re tes, vi lá gos szür ke
PF400XXL 19" - 20" 95% ke re tes, vi lá gos szür ke
PF400LB 13" - 15" 95% ke re tes, fe ke te
PF400XLB 16" - 18" 95% ke re tes, fe ke te
PF400XXLB 19" - 20" 95% ke re tes, fe ke te

Betekintésvédelmi lap top monitorszûrõk LCD monitorhoz, matt bevonat
Pf 14.1 14.1" ke ret nél kü li 
Pf 15.0 15.0" ke ret nél kü li
Pf 17.0 17.0" ke ret nél kü li
Pf 18.0 18.0" ke ret nél kü li
Pf 19.0 19.0" ke ret nél kü li
Pf 20.1 20.1" ke ret nél kü li
Pf 21.3 21.3" ke ret nél kü li

Betekintésvédelmi lap top monitorszûrõk szé les képernyõre, matt bevonat
PF12.1W 12.1" ke ret nél kü li 
PF14.1W 14.1" ke ret nél kü li
PF15.4W 15.4" ke ret nél kü li
PF17.0W 17.0" ke ret nél kü li
PF 19.0W 19.0" ke ret nél kü li
PF 20.1W 20.1" ke ret nél kü li
PF 22.0W 22.0" ke ret nél kü li
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3M Hungária Kft.
Munka- és környezetvédelmi üzletág
1138 Budapest, Váci út 140.
Tel.: (06-1) 270-7713, 270-7777
Fax: (06-1) 320-0951
E-mail: munkabiztonsag.hu@mmm.com
www.3m.hu/munkabiztonsag

3M 2008. Minden jog fenntartva.

Hivatalos forgalmazó:

3M™ Scotchcal™ Foszforeszkáló fólia VP1587-es sorozat

A 3M™ Scotchcal™ Foszforeszkáló Fólia VP1587-es sorozat egy mérettartó és időtálló, többrétegű fólia, amely tökéletes
megoldást nyújt sötétben világító, foszforeszkáló jelek kialakításához.
Szitázással és vágással teljes körűen az egyedi applikációs igényekre szabható, legyen szó grafikai felhasználásról vagy 
biztonsági alkalmazásról. A padlófelületekre, polcrendszerekre, lépcsőkre felvitt fólia akár szalagként, akár táblás irányjelzőként
kiváló teljesítményt nyújt minden olyan helyzetben, amikor a sötétben történő eligazodás vagy menekülés segítése a cél.
Alkalmazása raktárakban, gyártócsarnokokban, irodaépületekben, szórakozóhelyeken, hajókon, vonatokon, buszokon 
a leggyakoribb.

Főbb tulajdonságok:
• Két, eltérő fénysűrűségű változat is elérhető, VP1587-30 és VP1587-50
• Mérettartó és időtálló, öntött többrétegű fólia
• Tartós, nyomásérzékeny ragasztó
• Kiválóan ellenáll a kémiai és egyéb szennyeződéseknek
• Könnyen tisztítható a 3M Citrus alapú ipari tisztítóspray-vel
• Sem nehézfémet, sem radioaktív anyagot nem használnak fel a termék gyártása során

Fizikai tulajdonságok
Tulajdonság Mérték
Méretállandóság (FTM 14) <0.8 mm
Hőmérsékleti tartomány -34°C-tól 90°C-ig
Fénysűrűség (DIN 67510 4. rész szerint) A VP1587-30 és VP1587-50 fóliák egyaránt túlteljesítik 

a DIN 67510 4. részében előírt fénysűrűségi követelményeket

Garantált élettartam
Termék Kültéri applikáció* Beltéri applikáció**
VP1587-30 2 év 10 év
VP1587-50 2 év 10 év
* függőlegesen történő elhelyezés esetén
** feltételezve, hogy nem éri közvetlen napfény

További információért hívja munkatársunkat a 06-20/970-6023-as telefonszámon.


