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Snadnost dýchání

Jasné vidění

Novinka – velmi nízký odpor při dýchání
• Kombinuje výhody materiálu elektretových

Novinka: Embosovaný
horní panel

•

•

pro nízký odpor při dýchání
Zdokonalená lehkost dýchání a pohodlí

3M™ Cool Flow ventilek
•
•
•

Redukuje zamlžování brýlí

Tvarovaný
nosný panel

Efektivně zamezuje teplu a vlhkosti
vznikajícím při dýchání
Poskytuje chladnější prostředí
a pohodlnější nošení
Redukuje vydechovaný
vzduch a zamezuje tak
zamlžení brýlí

•
•
•

Přizpůsobí se
konturám nosu
a obličeje
Neomezuje prostor
vidění
Kompatibilní s 3M™
prostředky
pro ochranu zraku

Pohodlí na obličeji
a hlavě
•
•

Jednoduchost
Novinka – inovativní
uchycení na bradě
•
•
•
•
•

•

Zjednodušuje nasazení
a zaručuje dokonalé
sezení polomasky
Možnost složení poskytuje
jednoduché skladování ventilku
Individuální hygienický obal zamezuje
kontaminaci polomasky z vnějšího
prostředí
Kompatibilní s 3M™ prostředky
pro ochranu zraku
Vyhovuje normě EN149 2001+A1:2009

•
•

•

•

Design a materiál
Inovativní třípanelová polomaska padne
všem tvarům
a velikostem obličeje
Přizpůsobí se pohybu obličeje a hlavy
Odolává porušení
materiálu prací
ve vlhkém prostředí
Zůstává na místě
a přilne na obličeji,
čímž stále pevně
těsní
Pěnová část na nose
a vnitřní materiál
polomasky jsou
jemné a příjemné
na obličeji
polomaska

Dostupné verze:
FFP1
3M™ Aura 9312+
(FFP1 NR D)
S ventilkem

FFP1
3M™ Aura 9310+
(FFP1 NR D)
Bez ventilku
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FFP2
3M™ Aura 9322+
(FFP2 NR D)
S ventilkem

FFP2
3M™ Aura 9320+
(FFP2 NR D)
Bez ventilku

FFP3
3M™ Aura 9332+
(FFP3 NR D)
S ventilkem

FFP3
3M™ Aura 9330+
(FFP3 NR D)
Bez ventilku

Vysvětlení zkratek:
NR: na jedno použití/
směnu
R:
opakované použití
D:
splňuje požadavky
na odolnost vůči
zanášení

