
3M™Védôoverallok

Védelem és komfort...

…kompromisszumok nélkül



Az egyéni védôeszközök piacvezetô gyártója a 3M, most újabb termékeket vezet be. Az új védôoverallok kiegészítik a légzésvédô, hallásvédô, szem- és fejvédô
eszközök széles kínálatát.

A 3M védôoverall választék magas minôségû és modern megjelenésû modelleket kínál, melyek megbízható védelmet és viselési komfortot biztosítanak
használójuknak. A kiváló szerkezeti minôség, a különbözô alkalmazásokhoz igazodó választék számos ipari kockázat elleni kihívásnak megfelel.

A termékválaszték:

A védôoverallok az egyéni védôeszközök III. kategóriájában
kerültek CE tanúsításra a 89/686/EGK Irányelv szerint.

A 3M™ 4530 és a 3M™ 4540 védôoverallok minôsítése 5/6.
típusú (porálló és freccsenésálló), valamint a 3M™ 4560
védôoverall megfelel a 4. típus követelményeinek is (permetzáró).
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3M™ Védôoverallok
Európai

Szabványok

EN ISO 13982-1
5. típus: védelem
veszélyes száraz
részecskék ellen

(porálló)

EN 13034
6. típus: védelem

folyékony 
vegyszerek ellen 
(freccsenésálló)

EN 14605
4. típus: védelem

folyékony 
vegyszerek ellen 

(permetzáró)



A különlegesen könnyû, puha és rendkívüli lélegzô alapanyagú 3M™ 4530 védôoverall kitûnô kényelmet, és magasfokú védelmet nyújt vegyi anyagok
freccsenése és veszélyes részecskék ellen. A 3M™ 4530 megfelel továbbá az EN533 szabvány index 1/0, korlátozott lángállósági követelményeinek és ezért
mint az elsô „védelmi vonal” használható bizonyos alkalmazási helyzetekben, pl. hegesztéshez, ahol index 2-3 lángállóságú ruha használata szükséges.

Jól lélegzô alapanyag a hôterhelés csökkentése érdekében és a
kényelmes viselésért. Magas védelmi képesség veszélyes porok és
folyékony vegyszerek freccsenése ellen.

Lángállósági index 1/0 kiegészítô védelemként.

Kötött mandzsetta a viselési kényelem fokozásáért.

Kétirányú cipzár leragasztható fedôlappal az extra kényelemért és
védelemért.

Gumírozott csuklya, derék és bokarész a szabad mozgás érdekében.

Antisztatikus a nagyobb biztonság érdekében.

Megerôsített betoldás a kritikus részeken a tartósság növeléséért.

Puha PE anyag,
a mandzsetták

nagyfokú kényelmet  
biztosítanak.

Szín: kék
Méret: M-tôl XXL-ig

Jellemzô alkalmazások:
festékszórás
fémfeldolgozás
könnyûipari tisztítások és karbantartás
hegesztés

3M™ 4530 védôoverall: 5/6 típusú védelem
Lélegzô kényelem egész nap



A kiváló minôségû mikropórusos laminált alapanyagból készült 3M™ 4540 védôoverall magas szintû védelmet biztosít folyékony vegyszerek freccsenése ellen,
valamint magas szûrési teljesítményt nyújt veszélyes porok ellen (a radioaktív porokat is beleértve). A háton található egyedi lélegzô panel érezhetôen javítja a
levegô keringését és így csökkenti a melegedést. A kámzsa varrása és a megerôsített betoldás még erôsebbé és tartósabbá teszi a 3M 4540 védôoverallt.

3M™ 4540 védôoverall: 5/6 típusú védelem
Kombinált teljesítmény és kényelem

Kiemelkedô védelem veszélyes porok (radioaktív porokat is beleértve)
és folyékony vegyszerek freccsenése ellen (5/6 típus).

Lélegzô hátsó panel a levegô keringésének fokozásáért és a 
hôterhelés csökkentéséért.

Laminált mikropórusos anyag szavatolja a nagy teherbírást és a 
szöszmentes tulajdonságot. Megerôsített betoldás a nagyobb tartósságért.

Kötött mandzsetta a viselési kényelem fokozásáért.

Kétirányú cipzár leragasztható fedôlappal az extra kényelemért és
védelemért.

Gumírozott csuklya, derék és bokarész a kényelmes biztonságért és a
szabad mozgás érdekében.

Antisztatikus a nagyobb biztonság érdekében.

Termografikus felvétel (15 perc munka után)

Lélegzô panel 
nélkül

Lélegzô 
panellel

A hátsó panel lélegzô anyaga fokozza
a légkeringést és az izzadtság távozását, ezáltal 

magasabb viselési kényelmet biztosít 
intenzív munka és/vagy magas hômérsékletû

környezetben.

Szín: fehér
Méret: M-tôl XXL-ig

Jellemzô alkalmazások:
festékszórás
fémfeldolgozás
könnyûipari tisztítások és karbantartás
gyógyszeripari mûveletek



A magas minôségû mikropórusos laminált alapanyagból készíttett 3M™ 4560 védôoverall jellemzôje a varrásokat lezáró hegesztett szalag, amely fokozza a védel-
met finom részecskék és veszélyes vegyianyagok permete ellen (4. típus). A 3M™ 4560 kielégíti továbbá az EN 14126 szabvány követelményeit biológia védelem
esetére és védelmet nyújt például vérrel való érintkezés, szennyezett folyadékokkal és fertôzô anyagokkal (nedves baktériumok) végzett mûveleteknél is.

3M™ 4560 védôoverall: 4/5/6 típusú védelem
Extra védelem és tartósság

Kiemelkedô védelem veszélyes porok, folyékony vegyszerek freccsenése
és permete ellen (4/5/6 típus).

Lezárt varratok a magasabb védelem és a nagyobb tartósság
érdekében.

Alkalmas biológiai veszélyek esetén: EN 14126.

Laminált mikropórusos anyag szavatolja a nagy teherbírást és a 
szöszmentes tulajdonságot. Megerôsített betoldás a nagyobb tartósságért.

Kötött mandzsetta a viselési kényelem fokozásáért.

Kétirányú cipzár leragasztható fedôlappal az extra kényelemért és
védelemért.

Gumírozott csuklya, derék és bokarész a szabad mozgás biztosítása
érdekében.

Antisztatikus a nagyobb biztonság érdekében.

A leragasztható, az állat is takaró csuklya 
megfelelô zárást biztosít amennyiben 

légzésvédôvel együtt viseli az overallt.

Szín: fehér
Méret: M-tôl XXL-ig

Jellemzô alkalmazások:
fej feletti vegyszerszórás
azbeszt eltávolítás
vegyi anyagok kezelése
fertôzô anyagokkal végzett mûveletek



Védôoverallok alkalmazási területei

Alkalmazási területek

Azbeszt (ellenôrzés)

Azbeszt eltávolítás

Üvegszálak (pl. üveggyapot) kezelés

Fafeldolgozás

Hegesztés (index 2/3 védôruha felett)

Csiszolás, köszörülés, polírozás

Por alakú vegyszerek kezelése

Szénpor

Takarmányozás és állatállomány ellenôrzése

Gyógyszergyártás és raktározás

Hulladékkezelés

Radioaktív részecskék

Könnyûipari takarítás

Közepes ipari tisztítás (alacsony nyomással)

Talajon végzett növényvédelem

Fej felett végzett növényvédelem/permetezés

Festékszórás (izocianát mentes)

Koncentrált vegyszerek keverése és elôkészítése

Gyanta és ragasztó felhasználás

Tartálytisztítás és karbantartás

Fejôüzem, tejüzem, állattartás

Fertôzött állatok kézi összegyûjtése

Fertôzött vérrel érintkezés

3M™ 4530 overall 3M™ 4540 overall 3M™ 4560 overall

Alkalmas Legmegfelelôbb

Megjegyzés: ez a táblázat csak tájékoztató információkat tartalmaz. Kérjük, használat elôtt ellenôriztesse a kiválasztott overall alkalmasságát biztonsági szakemberrel!
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Mûszaki teljesítmény: megbízható védelem

Szabványok: 
a 3M védôoverallok az alábbi európai szabványok teljesítmény követelményeit
elégítik ki:

Ellenállás vegyszerek áthatolásával szemben:
A 3M védôruhák magas szintû védelmet kínálnak a legtöbb vegyszer ellen, 
folyadékfreccsenés és permet esetén.

Részecske visszatartás hatékonysága:
Minden 3M védôoverall kitûnô szûrési teljesítményt kínál részecskék ellen, még 1
mikron méret alatt is, ezért minden veszélyes por elleni védelemre alkalmazható.

A teljesítménnyel és további fizikai adatokkal kapcsolatban, kérjük, olvassa el a 3M
termék adatlapokat vagy forduljon a 3M képviseletéhez!

4530/4540/4560

4530/4540/4560

4530/4540/4560

4560

4560

4540/4560

4530/4540/4560

4530

Szabvány

Vegyi védelmi kategória III.
EN 340: védôruházat, általános köv.
EN 368: folyékony vegyszer behatolása
EN 369: folyékony vegyszer átbocsátása
prEN 13034:1997 (4530/4540),
prEN13034:2002 (4560): Folyékony vegyszerek
ellen korlátozott védelem, 6. típusú 
(freccsenés álló)

prEN 13982-1:2000 (4530/4540), prEN ISO
13982-1:2003 (4560) 5. típus: veszélyes
szilárd részecskék ellen (porálló)

EN 14605:2005: védôruházat folyékony
vegyszerek ellen, 4. típus (permetzáró)

EN 14126:2003 Fertôzô szerek ellen védô
ruházat

EN 1073-2:2002 1. osztály: Szemcsés
radioaktív szennyezôdés elleni, nem 
szellôztetett védôruházat

EN 1149-1:1995: elektrosztatikus
tulajdonságok

EN 533:1997 1/0 index: korlátozott hô és
láng elleni védelem

Szimbólum3M Termékek Áthatolási vizsgálat

Ellenállás 30%-os
kénsavval 
szemben(H2SO4)

Ellenálás 10%-os
nátrium-hidroxiddal
szemben 

Ellenállás 
n-heptánnal 
(higítatlan) 
szemben

Ellenállás izopronollal
szemben

Áthatolási index / Lepergetési index

0% / 98,4% 0% / 98,0% 0% / 98,8%

0% / 98,4% 0% / 97,2% 0% / 99,2%

31,8% / 0% 0% / 86,1% 0% / 96,8%

28,1% / 7,8% 0% / 92,4% 0% / 94,6%

Vizsgálati módszer

EN 368

EN 368

EN 368

EN 368

Európai
Szabványok

EN1073-2
Védelem radioaktív

szemcsék ellen

EN 533
korlátozott hô és

láng elleni védelem

EN 1149-1
Elektrosztatikus

védelem

EN 14126
Fertôzô szerek és

biológiai
ártalmak elleni

védelem



Biztonság
A 3M széles választékát nyújtja személy- és környezetvédelmi termékeknek:

Részecskeszûrô félálarcok
A 3M vállalat úttörô szerepet visel a részecskeszûrô félálarcok fejlesztésében. 25 éve,
amióta a Munkaegészségügyi és Környezetvédelmi divízió magalakult, gyártunk és 
szállítunk védôeszközöket.

Szûrôbetétes légzésvédô maszkok
Cserélhetô betétes légzésvédô kínálatunk védelmet biztosít ipari gázok, gôzök és
részecskék ellen.

Pozitív nyomásos légzésvédôk
Széles választékot kínálunk nyomólevegôs és szûrtlevegôs légzésvédô eszközökbôl.

Hallás- fej- és arcvédô eszközök
A 3M teljes választékát nyújtja a hallás-, fej- és arcvédô eszközöknek.

Szemvédôk
Magas minôségû, stílusos és kényelmes szemüvegek válogatott kínálata széles 
alkalmazási területen nyújt védelmet pattanó szemcsék, folyadékok vagy akár olvadt
fémek ellen.

Szorbensek
Széles választékát kínáljuk vegyszer felitató anyagoknak az ipar, vegyipar és a
környezet védelme érdekében.

Hegesztô megoldások
A termékválaszték felöleli a 3M™ Speedglas™ automatikusan elsötétedô
hegesztôkazettával felszerelt hegesztôpajzsokat, és a 3M™ Adflo™ szûrtlevegôs
légzésvédô hegesztôpajzsok és arcvédôk széles választékát.

3M™ Scotchlite™ fényvisszavetô anyagok
A 3M™ Scotchlite™ fényvisszavetô anyagok retroreflektív technológia alkalmazásával
teszik Önt láthatóvá éjjel és nappal.

3M Hungária Kft.

Munka- és környezetvédelmi üzletág
1138 Budapest, Váci út 140.
Tel.: (1) 270-7713
Fax: (1) 320-0951
E-mail: munkabiztonsag.hu@mmm.com
www.3m.com/hu/munkabiztonsag


