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OCHRANA 
DECHU
OCHRONA 
ODDECHU
REspiRátORy, mAsky A pOlOmAsky 
REspiRAtORy, mAski pEłNE i półmAski
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skláDACÍ BEZ VENtilkU 
skłADANy REspiRAtOR BEZ ZAwORU

498 SH3100
498 refil 510
498 refil 610
498 refil 710
499 3M 9310+

skláDACÍ s VENtilkEm 
skłADANy REspiRAtOR Z ZAwOREm

499 refil 511
499 refil 611
499 refil 711
499 3M 9312+

tVAROVANÝ BEZ VENtilkU 
REspiRAtOR fORmOwANy BEZ ZAwORU

500 vS2100
500 refil 810
500 3M 8710
501 3M 9906
501 3M 9913
501 3M 9915

tVAROVANÝ s VENtilkEm 
REspiRAtOR fORmOwANy Z ZAwOREm

502 refil 811
502 3M 8812
502 3M 9914

skláDACÍ BEZ VENtilkU 
skłADANy REspiRAtOR BEZ ZAwORU

503 refil 530
503 refil 630
503 refil 730
504 3M 9320+
 
skláDACÍ s VENtilkEm 
skłADANy REspiRAtOR Z ZAwOREm

504 SH3200v
504 refil 531
505 refil 631
505 refil 641
505 refil 731
506 3M 9322+
 
tVAROVANÝ BEZ VENtilkU 
REspiRAtOR fORmOwANy BEZ ZAwORU

506 refil 820
506 3M 8810 
507 3M 9925
507 3M 9928

tVAROVANÝ s VENtilkEm 
REspiRAtOR fORmOwANy Z ZAwOREm

507 vS2200v
508 vS2200Cv
508 vS2200Av
508 refil 831S 
509 refil 831
509 refil 841
509 flexinet 822
510 flexinet 821
510 flexinet 823
510 filterSpeC pro
511 filterSpeC Set
511 3M 8822
511 3M 8825
512 3M 9926

skláDACÍ s VENtilkEm 
skłADANy REspiRAtOR Z ZAwOREm

512 SH3300v
512 refil 651
513 3M 9332+
 
tVAROVANÝ s VENtilkEm 
REspiRAtOR fORmOwANy Z ZAwOREm

513 vS2300v
513 refil 851
514 flexinet 832
514 3M 8835

OstAtNÍ pOZOstAłE

514 MAnlY HYgieniCká rouškA
 MASeCzkA HigieniCznA

ffp1 ffp2 ffp3

WWW.CERVA.COM
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pŘÍklADy ČiNNOstÍ A DOpORUČENÉ filtRAČNÍ tŘÍDy 
pRZykłADy wykONywANEJ pRACy i ZAlECANE klAsy filtRACJi
pRACOVNÍ AktiVitA  
wykONywANA pRACA

typy ČástiC  
typ CZĄstECZEk

DOpORUČENá OCHRANA 
ZAlECANA OCHRONA

likvidace a třídění odpadu,  
vyklízení půdních prostor 
sortowanie i unieszkodliwianie odpadów,  
oczyszczanie pomieszczeń na poddaszu

- bakterie, plísně, houby, zápachy bakterie, pleśń, grzyby, dokuczliwe 
- půdní prach, roztoči, plísně odory kurz gleby, roztocza

ffp2 + aktivní uhlí aktywny węgiel 
ffp2

broušení, řezání, vrtání, frézování 
szlifowanie, cięcie, wiercenie, frezowanie

- beton, kámen beton, kamień 
- kov, rez metal, rdza, drzewa 
- měkké dřevo iglaste 
- tvrdé dřevo liściaste 
- sklo, pryskyřice, sklolaminát szkło, włókno szklane, żywica 
- staré nátěry stare powłoki 
- sádra gips

ffp2  
ffp2 
ffp2 
ffp2 
ffp3** 
ffp2 
ffp2 
ffp1*

svařování spawanie - ocel, zinek, svářečské dýmy stal, cynk, dymy spawalnicze, 
- nerezová ocel, hliník stal nierdzewna, aluminium

ffp2 + aktivní uhlí aktywny węgiel 
ffp3

manipulace s 
czynności wykonywane przy

- azbest, olovo azbeście, ołowiu 
- saze sadzy, 
- cement cemencie

ffp3** 
ffp2 
ffp1*

instalace izolace montaż - minerální a skelná zateplovací vata izolacji z wełny mineralnej i szklanej ffp2

těžební práce górnictwo - uhlí, kámen węgiel, kamień ffp1***

postřik proti škůdcům  
opryski przeciw szkodnikom

- pesticidy rozpustné ve vodě pestycydy rozpuszczalne w wodzie ffp2 + aktivní uhlí aktywny węgiel

rostlinná výroba 
produkcja roślin uprawnych

- obilný prach, mouka pył zbożowy, mąka 
- půdní prach kurz gleby pyłu z suszonych 
- prach sušených rostlin (čaj, byliny, káva) roślin (herbata, zioła, kawa) 
- ostatní prach rostlinného původu innepyłypochodzenia roślinnego

ffp1 
ffp2 
ffp1 
ffp1

kontakt s alergeny kontakt z allergenami - pyl, zvířecí srst, plísně, roztoči pyłki,futra zwierząt, pleśń, roztocza ffp2

kontakt s viry a bakteriemi 
kontakt z wirusami i bakteriami

- viry wirusy 
- bakterie bakterie

ffp3 
ffp2

životní prostředí środowisko - smog smog ffp2

textilní průmysl przemysł tekstylny - syntetická a přírodní textilní vlákna włókna naturalne i syntetyczne ffp1

filtRAČNÍ tŘÍDA  
klAsA filtRA

pOUŽitÍ AŽ DO NásOBkU Npk-p / pEl  
DO wiElOkROtNEGO ZAstOsOwANiA Npk-p / pEl

CHRáNÍ pROti 
RODZAJ OCHRONy

ffp1 4 x
nízké koncentrace prachu /aerosolu  
niskie stężenie pyłu / aerozolu

ffp2 12 x
střední koncentrace prachu /aerosolu  
średnie stężenie pyłu / aerozolu

ffp3 50 x
vysoké koncentrace prachu /aerosolu  
wysokie stężenie pyłu / aerozolu

* při vyšších koncentracích ffp2 
** při nízkých koncentracích ffp2 
*** S obsahem křemičitanů ffp2 
* przy wysokich stężeniach ffp2 
** przy niskich stężeniach ffp2 

*** przed oparami zawierającymi krzemiany ffp2

UpOZORNĚNÍ: tabulka obsahuje pouze obecné doporučení. pro jistotu správné ochrany uživatele je třeba znát přesné 
koncetrace daných škodlivin v ovzduší a překročení povolených limitů. vždy čtěte instrukce uvedené na obalu. 
OstRZEŻENiE: powyższa tabelka zawiera jedynie ogólne wskazówki. użytkownik, aby dobrać odpowiednią dla siebie 
ochronę, musi znać dokładne stężenie poszczególnych szkodliwych substancji w powietrzu zanieczyszczeń oraz 
poziom dopuszczalnych norm. zawsze należy się zapoznać z instrukcją dołączoną do opakowania.

Npk-p  nejvyšší přípustná koncentrace látek v ovzduší pracovišť 
pEl  přípustný expoziční limit látek v ovzduší pracovišť 
Npk-p  maksymalne dopuszczalne stężenie substancji szkodliwych w powietrzu w środowisku pracy 
pEl  dopuszczalny czas ekspozycji na działanie szkodliwych substancji w miejscu pracy

technická podpora: +420 353 564 351, tech.info@cerva.com 
Wsparcie techniczne: tech.info@cerva.com

OCHRANA DECHU OCHRONA ODDECHU

495



SERIA
STANDARD

ŘADA
STANDARD

SERIA
ECONOMY

ŘADA
ECONOMY

SERIA
TOP

ŘADA
TOP

1

spiROtEk REspiRátORy 
spiROtEk REspiRAtORy
BEZkONkURENČNÍ VÝkON 
NiEZRówNANA OCHRONA i wyDAJNOŚĆ
•	 Hydrofobní ventilek ze silikonového kaučuku je odolný jakékoliv vlhkosti 

ve vydechovaném vzduchu, a proto může být používán i při velmi níz-
kých teplotách při zachování jeho vynikajících vlastností.

•	 testováno při -40 °C

•	 při otevření membrány by vydechovaný vzduch za normálních okolností 
narazil na horní část krytu ventilku a zabránil tak dalšímu proudění. nyní 
snadno unikne přes otvory v horní části ventilku a díky tomu je zajištěn 
bezkonkurenčně nejnižší odpor při dýchání.

•	Membrána je vyrobena ze silikonového kaučuku, a tím je zabráněno ne-
gativnímu vlivu vlhkosti. z toho důvodu zůstávají jeho výborné vlastnosti 
nepozměněny i za velmi nízkých teplot.

•	 Hydrofobowy zawór z silikonową membraną jest odporny na działanie 
wilgoci pochodzącej z wydychanego powietrza, dzięki temu może być 
stosowany nawet w bardzo niskich temperaturach przy zachowaniu 
swojej wydajności.

•	 produkt pomyślnie przeszedł testy w temperaturze -40 °C

•	 Dodatkowe przelewowe kanały wentylacyjne umożliwiają szybkie wydo-
stanie się wydychanego powietrza, które normalnie utknęłoby wewnątrz 
maski. W ten sposób zmniejsza się wilgotność i gorąco pod maską, 
a opory powietrza są minimalizowane.

•	Membrana jest wykonana z silikonu, dzięki czemu nie poddaje się wpły-
wowi wilgoci i produkt jest idealny do użytku w niskich temperaturach.

7XX – skládací polomasky vhodné pro opakované použití, snadné 
uložení do příštího použití, nízké dýchací odpory a vydechovací 
ventilky umožňují použití respirátorů i při vyšší fyzické námaze. 
8XX – tvarované polomasky s tvarovou stabilitou, vhodné pro 
déletrvající jednorázové použití. zvýšení komfortu a těsnosti 
zajišťuje měkký molitanový pásek v horní části polomasky 
nejúčinnější typ 851 je opatřen těsnícím lemem po celém obvodu 
přiléhající plochy.
7XX – składane półmaski: odpowiednie do częstego, powtórnego 
użycia, łatwe w przechowaniu do następnego użycia, niski opór 
podczas oddychania, zawory wydechowe umożliwiają użycie 
respiratorów również podczas większego wysiłku fi zycznego. 
8XX – ukształtowane półmaski: tradycyjne kształty półmasek 
zachowujących kształt, odpowiednie do długotrwałego, jednora-
zowego użycia. podniesienie komfortu i szczelności zapewnia ci-
enki piankowy pasek w górnej części półmaski. naj skuteczniejszy 
typ 851 został wyposażony w uszczelkę wokół półmaski.

5XX – skládací polomasky určené pracovníkům vykonávajícím 
nenáročnou fyzickou práci. Jen skupinové balení 100–200 ks.
5XX – składane półmaski: przeznaczone do ochrony pracowników 
podczas pracy fi zycznej, nie wymagającej dużego wysiłku.  
niższy komfort noszenia – wyższy opór podczas oddychania. 
tylko w opakowaniach po 100–200 sztuk.

nové kusové balení opatřené blistrem s eurovýsekem pro  
zavěšení. Balení splňuje veškeré náležitosti pro kusový prodej.
nowe opakowanie blister (pojedyncze sztuki) wyposażone  
w specjalną zawieszkę euro-cut. opakowania spełnia wszystkie 
wymagania sprzedaży jednostkowej.

REfil REspiRátORy 
REfil REspiRAtORy
6XX – skládací polomasky s vysokým komfortem nošení, vhodné 
pro použití při fyzicky namáhavé práci. Moderní tvar umožňuje 
snadné nasazení a těsné dosednutí na rozmanité tvary a velikos-
ti obličejů a bezproblémové mluvení.  
Řada 5XX a 7XX je k dispozici ve třídách ffp1 a ffp2, řada 6xx 
a 8xx ve třídách ffp1, ffp2 a ffp3 dle en 149: 2001 + A1: 2009
6XX – składane półmaski o wysokim komforcie używania, 
odpowiednie do pracy wymagającej dużego wysiłku fi zyczne-
go. nowoczesny kształt umożliwia łatwe nałożenie i szczel ne 
osadzenie na różne kształty i rozmiary twarzy, bezproblemowe 
mówienie pod półmaską bez obniżenia szczelności, zapewnienie 
stabilności kształtu przez cały okres używania.  
Respiratory serii 5XX i 7XX dostępne są w klasach ffp1 i ffp2, 
natomiast serii 6xx i 8xx w klasach ffp1, ffp2 i ffp3 zgodnie 
z wymaganiami normy en 149: 2001 + A1: 2009

WWW.CERVA.COM
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Jsp OCHRANA DECHU 
Jsp OCHRONA ODDECHU
poškození dýchacích orgánů v pracovním prostředí není tak zřejmé jako 
zranění hlavy, nohou či dalších částí těla. Symptomy se často projevují až 
v pozdním věku s odchodem do důchodu. proto je velmi důležité používat 
respirátory a dýchací masky v pracovním procesu.
urazy układu oddechowego w miejscu pracy nie są tak oczywiste 
do wychwycenia jak urazy głowy, czy kończyn. zdarza się, że dopiero 
na emeryturze pojawiają się u pracownika symptomy po których następuje 
właściwą diagnoza. tym samym jest niezwykle, by zapewnić pracownikom, 
którzy mogą być narażeni na urazy układu oddechowego stały i łatwy 
dostęp do Środków ochrony oddechu

ŘADA flEXiNEt
•	 vysoce komfortní maska ideální pro dlouhodobé nošení
•	 flexibilní povrch drží tvar masky a chrání filtr před poškozením
•	 ručně svařovaná těsnící manžeta zajišťuje vysokou těsnost  

a mimořádné pohodlí
•	 velmi nízký dýchací odpor díky modernímu designu ventilku
•	 Bardzo komfortowa w użyciu maska idealna  

do długotrwałego użytkowania
•	 elastyczna obudowa chroni filtr przed uszkodzeniami  

i pozwala zachować kształt maseczki
•	 ręcznie uszczelniana dla wydajnej izolacji i komfortu
•	 Bardzo niskie opory oddychania

filtER spEC pRO
•	 revoluční kombinace ochrany očí a dýchacích orgánů
•	 perfektně sedí
•	 nízký dýchací odpor
•	 nemlživá úprava, proti poškrábání
•	 lehká konstrukce (do 60 g)
•	 plně nastavitelné stranice
•	 k dispozici s bezpečnostními brýlemi nebo  

obličejovými uzavřenými brýlemi
•	 rewolucyjna, jednoczesna ochrona wzroku i układu oddechowego
•	 doskonałe dopasowanie
•	 niskie opory oddychania
•	 ochrona przed zarysowaniem i zaparowaniem
•	 lekka (poniżej 60 g)
•	w pełni regulowana oprawa okularów
•	 dostępna z okularami lub goglami ochronnymi

Další produkty na straně 509–511, 514 
Więcej produktów na stronie 509–511, 514

VOlBA úROVNĚ OCHRANy 
•	 Dle naměřených koncentrací 

na pracovišti a přípustných limi-
tů kontaminantů na pracovišti.

VOlBA pOHODlÍ
•	 filtrační polomaska může být 

s ventilkem či bez ventilku. 
výhodou ventilku je, že snižuje 
námahu při výdechu, méně se 
zamlžují ochranné brýle a cel-
kově je pro pracovníka nošení 
respirátoru pohodlnější.

spECiálNÍ pOŽADAVky 
•	 Design (mušlový, skládací), 

omyvatelná dosedací linie, 
nastavitelné pásky, integrovaná 
vrstva s aktivním uhlím (vhodné 
pro použití na organické výpary 
a kyselé plyny, pachy, svařování). 

3m REspiRátORy 
3m REspiRAtORy
3M je průkopníkem a lídrem na trhu v oblasti bezúdržbových filtračních 
polomasek (respirátorů) proti částicím. za více než 25 let 3M (Divize 
bezpečnosti a ochrany při práci) vyvíjí, vyrábí a dodává tuto formu ochrany 
dýchacích orgánů. Úroveň technického provedení 3M filtračních polomasek 
je výrazně odlišuje od konvenčních filtračních polomasek (respirátorů), kte-
ré jsou dostupné na trhu. 3M nabízí nejširší řadu bezúdržbových filtračních 
polomasek, které obsahují vysoce účinné filtrační médium a jsou vhodné 
k využití v širokém okruhu průmyslových aplikací. 
3M jest liderem na rynku bezobsługowych półmasek filtrujących (respira-
torów) chroniących przed niebezpiecznymi cząstkami. od ponad 25 lat 3M 
(Dział BHp) wdraża, produkuje i dostarcza ten rodzaj środków ochrony 
indywidualnej układu oddechowego. poziom wydajności technicznej 
półmasek 3M znacząco przewyższa konwencjonalne półmaski (respiratory) 
dostępne na rynku. 3M oferuje najszerszą gamę bezobsługowych, półma-
sek filtrujących wyposażonych w niezwykle wydajne filtry, które mogą być 
stosowane w wielu gałęziach przemysłu.

Volba filtrační polomasky 3m probíhá ve třech základních krocích 
wybór półmasek 3m zamyka się w 3 prostych krokach:

DOBóR pOZiOmU OCHRONy
•	 zależnie od mierzonych stężeń i do-

puszczalnych limitów zanieczyszczeń 
w miejscu pracy.

kOmfORt
•	 półmaska filtrująca występuje  

w wersji z i bez zaworka. przewa-
ga półmasek z zaworkiem polega 
na redukowaniu oporów podczas 
oddychania, zmniejszaniu zapa-
rowywania gogli oraz na tym, że 
generalnie zapewniają one pracow-
nikowi możliwie najwyższy komfort 
użytkowania.

spECJAlNE pOtRZEBy
•	 konstrukcja (wyprofilowane dla na-

jlepszego dopasowania, składane), 
możliwość czyszczenia linii zetknię-
cia półmaski z twarzą, regulowane 
paski mocujące, zintegrowana 
warstwa węgla aktywnego (od-
powiednia podczas prac z oparami 
organicznymi, kwaśnymi gazami, 
odorami, w spawalnictwie).

OCHRANA DECHU OCHRONA ODDECHU
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sH3100 
ffp1
0701 0045 99 999

20 240MoQ  

Skládaný respirátor bez ventilku ffp1 proti  
netoxickým pevným částicím a kapalným  
aerosolům v koncentracích do 4,5x npk/pel.

Składany respirator bez zaworu przeciw nietoksy-
cznym cząstkom stałym i aerozolom ciekłym w 
koncentracjach do 4,5 nDS/nDn.

REfil 510 ffp1
0701 0054 99 999

1 200MoQ  

Skládací respirátor bez výdechového ventilu 
do 4x npk/pel, proti pevným částicím a kapalným 
aerosolům, ffp1.

respirator składany bez zaworu wydechowego, 
do 4-krotnej wartości nDS/nDn, przeciwko cząst-
kom stałym i aerozolom ciekłym, ffp1.

REfil 710 
ffp1
0701 0024 99 999

20 200MoQ  

Skládací respirátor bez výdechového ventilu 
do 4x npk/pel, proti pevným částicím a kapalným 
aerosolům, ffp1.

respirator składany bez zaworu wydechowego, 
do 4-krotnej wartości nDS/nDn, przeciwko cząst-
kom stałym i aerozolom ciekłym, ffp1.

REfil 610 ffp1
0701 0044 99 999 blistr blister

20 200MoQ  

blistr = kusové balení 
blister = opakowanie jednostkowe 

1

Skládací respirátor bez výdechového ventilu 
do 4x npk/pel, proti pevným částicím a kapalným 
aerosolům, ffp1.

respirator składany bez zaworu wydechowego, 
do 4-krotnej wartości nDS/nDn, przeciwko cząst-
kom stałym i aerozolom ciekłym, ffp1.

SERIA
ECONOMY

ŘADA
ECONOMY

SERIA
STANDARD

ŘADA
STANDARD

made in
EU

SERIA
TOP

ŘADA
TOP

made in
EU
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3m 9310+ 
ffp1
0701 0008 99 999

1 240MoQ  

Skládací respirátor bez výdechového ventilku 
do 4x npk p, ffp1. ochrana proti nebezpečným 
částicím – jemnému prachu, kapalným aeroso-
lům na bázi vody a oleje
respirator składany bez zaworu wydechowe-
go, do 4x nDS, ffp1. ochrona przed zagroże-
niami w postaci cząsteczek: drobnego kurzu 
oraz aerozolami na bazie wody o olejów

3m 9312+ 
ffp1
0701 0009 99 999

1 120MoQ  

Skládací respirátor s výdechovým ventilkem 
do 4x npk p, ffp1. ochrana proti nebezpečným 
částicím – jemnému prachu, kapalným aeroso-
lům na bázi vody a oleje
respirator składany z zaworem wydechowym, 
do 4x nDS, ffp1. ochrona przed zagrożeniami 
w postaci cząsteczek: drobnego kurzu oraz 
aerozolami na bazie wody o olejów

REfil 511 
ffp1
0701 0021 99 999

1 100MoQ  

Skládací respirátor s výdechovým ventilem do  
4x npk/pel, proti pevným částicím a kapalným 
aerosolům, ffp1.

respirator składany z zaworem wydechowym, 
do 4-krotnej wartości nDS/ nDn, przeciwko cząst-
kom stałym i aerozolom ciekłym, ffp1.

REfil 611 
ffp1
0701 0043 99 999 blistr blister

15 150MoQ  

blistr = kusové balení 
blister = opakowanie jednostkowe 

1

Skládací respirátor s výdechovým ventilem do  
4x npk/pel, proti pevným částicím a kapalným 
aerosolům, ffp1.

respirator składany z zaworem wydechowym 
do 4-krotnej wartości nDS/nDn, przeciw aerozo-
lom stałym i ciekłym, ffp1.

REfil 711 
ffp1
0701 0026 99 999

15 150MoQ  

Skládací respirátor s výdechovým ventilem do  
4x npk/pel, proti pevným částicím a kapalným 
aerosolům, ffp1.

respirator składany z zaworem wydechowym, 
do 4-krotnej wartości nDS/nDn, przeciwko cząst-
kom stałym i aerozolom ciekłym, ffp1.

SERIA
STANDARD

ŘADA
STANDARD

SERIA
TOP

ŘADA
TOP

made in
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made in
EU

SERIA
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ŘADA
ECONOMY

made in
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a/ embosovaný horní panel – redukuje zamlžování brýlí
    tłoczony górny panel – obniża fumigację okularów

c/ inovativní uchycení pod bradou
    innowacyjne dopasowanie pod brodą

b/ vemi nízký odpor při dýchání
    bardzo niskie opory powietrza

a

b

c
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REfil 810 
ffp1
0701 0025 99 999

20 200MoQ  

tvarovaný respirátor bez výdechového ventilu do  
4x npk/pel, proti pevným částicím a kapalným  
aerosolům, ffp1.

respirator formowany bez zaworu wydechowego, 
do 4-krotnej wartości nDS, przeciwko cząstkom stałym 
i aerozolom ciekłym, ffp1.

Vs2100 
ffp1
0701 0095 99 999

20 200MoQ  

NORmy: en 149: 2001 + A12009, ΓoCt p 12.4.191-99, tp 
tC 019/2011

respirátor ffp1 proti netoxickým pevným částicím 
a kapalným aerosolům v koncentracích do 4x npk/pel. 
en 149: 2001 + A1: 2009, ΓoCt p 12.4.191-99,  
tp tC 019/2011

półmaska ffp1 przeciw nietoksycznym cząstkom stałym 
i aerozolom ciekłym w koncentracjach do 4x nDS/nDn. 
en 149: 2001 + A1: 2009, ΓoCt p 12.4.191-99,  
tp tC 019/2011

3m 8710 
ffp1
0701 0001 99 999

1 240MoQ  

respirátor mušlového tvaru do 4x npk p, ffp1. ochrana 
proti nebezpečným částicím – jemnému prachu, kapal-
ným aerosolům na bázi vody a oleje

respirator w kształcie muszli, do 4x nDS, ffp1. ochrona 
przed zagrożeniami w postaci cząsteczek: drobnego 
kurzu oraz aerozolami na bazie wody o olejów.

SERIA
STANDARD

ŘADA
STANDARD

made in
EU
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3m 9906 
ffp1
0701 0013 99 999

1 100MoQ  

respirátor proti prachu a aerosolům do 4x npk 
a fluorovodíku pod npk, ffp1.

respirator do ochrony przeciw pyłom i aerozolom 
do 4x nDS oraz fluowodorowi poniżej nDS, ffp1.

3m 9915 
ffp1
0701 0016 99 999

1 100MoQ  

respirátor proti prachu a aerosolům do 4x npk p, 
proti kyselým plynům a parám pod npk p, ffp1.

respirator do ochrony przeciw pyłom i aerozolom 
do 4x nDS, przeciw kwaśnym gazom i parom 
poniżej nDS, ffp1.

3m 9913 
ffp1
0701 0014 99 999

1 240MoQ  

respirátor proti prachu a aerosolům do 4x npk p 
proti plynům a parám s nepříjemným zápachem 
pod npk p, ffp1.

respirator do ochrony przeciw pyłom i aerozolom 
do 4x nDS oraz przeciw gazom i parom o nieprzy-
jemnym zapachu poniżej nDS, ffp1.

fluorovodík 
fluorowodór

nepříjemné pachy
nieprzyjemne zapachy

kyselé plyny a páry
kwaśne gazy i pary
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REfil 811 
ffp1
0701 0029 99 999

10 200MoQ  

tvarovaný respirátor s výdechovým ventilem 
do 4x npk/pel, proti pevným částicím a kapalným 
aerosolům, ffp1.

respirator formowany z zaworem wydechowym, 
do 4-krotnej wartości nDS/nDn, przeciwko cząst-
kom stałym i aerozolom ciekłym, ffp1.

3m 9914 
ffp1
0701 0015 99 999

1 100MoQ  

respirátor s výdechovým ventilkem proti prachu 
a aerosolům do 4x npk p, proti plynům a parám 
s nepříjemným zápachem pod npk p, ffp1.

respirator z zaworem wydechowym do ochrony prze-
ciw pyłom i aerozolom do 4x nDS oraz przeciw gazom 
i parom o nieprzyjemnym zapachu poniżej nDS, ffp1.

3m 8812 
ffp1
0701 0003 99 999

1 240MoQ  

respirátor mušlového tvaru s výdechovým ven-
tilkem do 4x npk p, ffp1. ochrana proti nebez-
pečným částicím – jemnému prachu, kapalným 
aerosolům na bázi vody a oleje.

respirator w kształcie muszli z zaworem wyde-
chowym, do 4x nDS, ffp1. ochrona przed zagroże-
niami w postaci cząsteczek: drobnego kurzu oraz 
aerozolami na bazie wody o olejów.

SERIA
STANDARD

ŘADA
STANDARD

made in
EU

nepříjemné pachy
nieprzyjemne zapachy
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REfil 730 
ffp2
0701 0030 99 999

20 200MoQ  

Skládací respirátor bez výdechového ventilu 
do 12x npk/pel, proti pevným částicím a kapalným 
aerosolům, ffp2.

respirator składany bez zaworu wydechowego, 
do 12-krotnej wartości nDS/nDn, przeciwko cząst-
kom stałym i aerozolom ciekłym ffp2.

REfil 630 
ffp2
0701 0042 99 999 blistr blister

20 200MoQ  

blistr = kusové balení 
blister = opakowanie jednostkowe 

1

Skládací respirátor bez výdechového ventilu 
do 12x npk/pel, proti pevným částicím a kapalným 
aerosolům, ffp2.

respirator składany bez zaworu wydechowego, 
do 12-krotnej wartości nDS/nDn, przeciwko cząst-
kom stałym i aerozolom ciekłym, ffp2.

REfil 530 
ffp2
0701 0022 99 999 blistr blister

1 100MoQ  

blistr = kusové balení 
blister = opakowanie jednostkowe 

1

Skládací respirátor bez výdechového ventilu 
do 12x npk/pel, proti pevným částicím a kapalným 
aerosolům, ffp2.

respirator składany bez zaworu wydechowego, 
do 12-krotnej wartości nDS/nDn, przeciwko cząst-
kom stałym i aerozolom ciekłym ffp2.

SERIA
TOP

ŘADA
TOP

made in
EU

SERIA
STANDARD

ŘADA
STANDARD

made in
EU

SERIA
ECONOMY

ŘADA
ECONOMY

made in
EU
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3m 9320+ 
ffp2
0701 0010 99 999

1 240MoQ  

Skládací respirátor bez výdechového ventilku 
do 12x npk p, ffp2.

respirator składany bez zaworu wydechowego, 
do 12x nDS, ffp2.

sH3200V 
ffp2
0701 0047 99 999

20 240MoQ  

respirátor s ventilkem ffp2 proti netoxickým 
pevným částicím a kapalným aerosolům v koncent-
racích do 12x npk/pel.

respirator z zaworem ffp2 przeciw nietoksycznym 
cząstkom stałym i aerozolom ciekłym w koncent-
racjach do 12x nDS/nDn.

REfil 531 
ffp2
0701 0023 99 999

1 100MoQ  

Skládací respirátor s výdechovým ventilem do  
12x npk/pel, proti pevným částicím a kapalným 
aerosolům, ffp2.

rMesopQirator składany z zaworem wydechowym, 
do 12-krotnej wartości nDS/nDn, przeciwko cząst-
kom stałym i aerozolom ciekłym ffp2.

SERIA
ECONOMY

ŘADA
ECONOMY

made in
EU
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REfil 731 
ffp2
0701 0032 99 999 

15 150MoQ  

Skládací respirátor s výdechovým ventilem do 12x npk/pel, 
proti pevným částicím a kapalným aerosolům, ffp2.

respirator składany z zaworem wydechowym, do 12-krotnej 
wartości nDS/nDn, przeciwko cMząosQtkom stałym i aero-
zolom ciekłym, ffp2.

REfil 641 
ffp2
0701 0040 99 999 
0701 0091 99 999 blistr blister 

15 150MoQ                      

blistr = kusové balení 
blister = opakowanie jednostkowe 

1

Skládací respirátor s výdechovým ventilkem a s aktivním 
uhlím, proti pevným částicím a kapalným aerosolům do  
12x npk-p/pel, proti plynům a parám pod npk-p/pel,  
proti ozonu, ffp2.

Składany respirator z zaworem wydechowym i warstwą 
węgla aktywnego do 12x npk/pel, chroni przed cząstkami 
stałymi i ciekłymi aerozolami, przed parami, gazami i ozonem, 
poniżej npk, ffp2.

REfil 631 
ffp2
0701 0041 99 999 blistr blister

15 150MoQ                      

blistr = kusové balení 
blister = opakowanie jednostkowe 

1

Skládací respirátor s výdechovým ventilem do 12x npk/pel, 
proti pevným částicím a kapalným aerosolům, ffp2.

respirator składany z zaworem wydechowym, do 12-krotnej 
wartości nDS/nDn, przeciwko cząstkom stałym i aerozolom 
ciekłym ffp2.

SERIA
STANDARD

ŘADA
Standard
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3m 9322+ 
ffp2
0701 0011 99 999

1 120MoQ  

Skládací respirátor s výdechovým ventilkem  
do 12x npk p, ffp2. ochrana proti nebezpečným 
částicím - jemnému prachu, kapalným aerosolům 
na bázi vody a oleje

respirator składany z zaworem wydechowym,  
do 12x nDS, ffp2. ochrona przed zagrożeniami 
w postaci cząsteczek: drobnego kurzu oraz aero-
zolami na bazie wody o olejów.

REfil 820 
ffp2
0701 0031 99 999 

15 150MoQ  

tvarovaný respirátor bez výdechového ventilu 
do 12x npk/pel, proti pevným částicím a kapalným 
aerosolům, ffp2.

respirator formowany bez zaworu wydechowego, 
do 12-krotnej wartości nDS/nDn, przeciwko cząst-
kom stałym i aerozolom ciekłym, ffp2.

3m 8810 
ffp2
0701 0002 99 999

1 240MoQ  

respirátor mušlového tvaru do 12x npk p, ffp2. 
respirator w kształcie muszli, do 12x nDS, ffp2.

SERIA
STANDARD

ŘADA
STANDARD

made in
EU
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ochrana při svařování
ochrona przy spawaniu

aktivní uhlí
aktywny węgiel

ochrana při svařování
ochrona przy spawaniu

aktivní uhlí
aktywny węgiel

3m 9925 
ffp2
0701 0017 99 999

1 80MoQ  

respirátor proti svářečským plynům a prachu 
do 12x npk p, proti ozónu do 10x npk a obtěžují-
cím plynům a parám pod npk p, ffp2.

respirator do ochrony przeciw gazom spawalnic-
zym i pyłowi do 12x nDS, przeciw ozonowi do  
10x nDS oraz przeciwko nieprzyjemnym gazom 
i parom poniżej nDS, ffp2.

3m 9928 
ffp2
0701 0019 99 999

1 80MoQ  

respirátor s výdechovým ventilem proti svářeč-
ským plynům a prachu do 12x npk p, proti ozónu 
do 10x npk a obtěžujícím plynům a parám pod  
npk p, ffp2.

respirator z zaworem wydechowym do ochrony 
przeciw gazom spawalniczym i pyłowi do 12x nDS, 
przeciw ozonowi do 10x nDS oraz przeciwko niepr-
zyjemnym gazom i parom poniżej nDS, ffp2.

Vs2200V 
ffp2
0701 0096 99 999 

10 100MoQ  

respirátor s ventilkem typhoon™ proti netoxickým 
pevným částicím a kapalným aerosolům v koncent-
racích do 12x npk/pel. en 149: 2001+A12009,  
ΓoCt p 12.4.191-99, tp tC 019/2011

półmaska z zaworem typhoon™ przeciw  
nietoksycznym cząstkom stałym i aerozolom 
ciekłym w koncentracjach do 12x nDS/nDn.  
en149: 2001+A12009, ΓoCt p 12.4.191-99,  
tp tC 019/2011
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Vs2200CV
ffp2OV
0701 0097 99 999

10 100MoQ  

NORmy: en 149: 2001 + A12009, ΓoCt p 12.4.191-99,  
tp tC 019/2011

respirátor s ventilkem typhoon™ a vrstvou aktiv-
ního uhlí proti netoxickým pevným částicím a ka-
palným aerosolům v koncentracích do 12x npk/pel, 
ochrana proti organickým párám pod nkp.  
en 149: 2001 + A12009, ΓoCt p 12.4.191-99,  
tp tC 019/2011

półmaska z zaworem typhoon™ i warstwą węgla 
aktywnego przeciw nietoksycznym cząstkom 
stałym i aerozolom ciekłym w koncentracjach 
do 12x nDS/nDn, ochrona przeciw oparom orga-
nicznym poniżej nDS. en 149: 2001 + A12009,  
ΓoCt p 12.4.191-99, tp tC 019/2011

Vs2200AV
ffp2OAV
0701 0098 99 999

10 100MoQ  

NORmy: en 149: 2001 + A12009, ΓoCt p 12.4.191-99, 
tp tC 019/2011

respirátor s ventilkem typhoon™ a vrstvou  
aktivního uhlí proti netoxickým pevným částicím 
a kapalným aerosolům v koncentracích do  
12x npk/pel, ochrana proti kyselým plynům a orga-
nickým párám pod nkp. en 149: 2001 + A12009,  
ΓoCt p 12.4.191-99, tp tC 019/2011

półmaska z zaworem typhoon™ i warstwą węgla 
aktywnego przeciw nietoksycznym cząstkom 
stałym i aerozolom ciekłym w koncentracjach 
do 12x nDS/nDn, ochrona przeciw kwaśnym  
gazom i oparom organicznym poniżej nDS.  
en 149: 2001 + A12009, ΓoCt p 12.4.191-99,  
tp tC 019/2011

REfil 831s 
ffp2
0701 0035 99 999

10 100MoQ  

tvarovaný respirátor s výdechovým ventilkem 
a s aktivním uhlím, proti pevným částicím a kapal-
ným aerosolům do 12x npk-p/pel, proti plynům 
a parám pod npk-p/pel, proti ozonu, ffp2.

respirator formowany z zaworem wydechowym 
i warst wą węgla aktywnego, do 12-krotnej 
wartości nDS/nDn, przeciwko cząstkom stałym 
i aerozolom wodnym, ffp2.

SERIA
STANDARD

ŘADA
STANDARD

made in
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REfil 831 
ffp2
0701 0034 99 999 – 831

10 200MoQ  

tvarovaný respirátor s výdechovým ventilem do 12x npk/pel, 
proti pevným a kapalným aerosolům, ffp2.

respirator formowany z zaworem wydechowym, do 12-krot-
nej wartości nDS/nDn, przeciwko cząstkom stałym i aerozo-
lom ciekłym, ffp2.

REfil 841 
ffp2
0701 0033 99 999 – 841

1 40MoQ  

tvarované respirátory s výdechovým ventilem 
do 12x npk/pel, proti pevným částicím a kapalným  
aerosolům, ffp2.

respirator formowany z zaworem wydechowym, do 12-krotnej 
wartości nDS/nDn, przeciw aerozolom stałym i ciekłym ffp2.

flEXiNEt 822
ffp2
0701 0056 99 999

1 10MoQ  

NORmy: en 149: 2001 + A1: 2009

ergonomicky tvarovaný respirátor s výdechovým ventilkem. 
proti pevným částicím a vodním a olejovým aerosolům  
do 10x npk/pel. Standard: en 149: 2001 + A1: 2009.

ergonomicznie formowana półmaska z zaworem wyde-
chowym. przeciw cząstkom stałym, aerozolom wodnym 
i olejowym do 10x nDS/nDn. norma: en149: 2001 + A1: 2009.

SERIA
STANDARD

ŘADA
STANDARD

made in
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flEXiNEt 821 
ffp2
0701 0055 99 999

1 10MoQ  

NORmy: en 149: 2001 + A1: 2009

ergonomicky tvarovaný respirátor bez výdechového ventilku.  
proti pevným částicím a vodním aerosolům do 10x npk/pel.  
Standard: en 149: 2001 + A1: 2009.

ergonomicznie formowana półmaska bez zaworu wydechowego. 
przeciw cząstkom stałym i aerozolom wodnym do 10x nDS/nDn. 
norma: en 149: 2001 + A1: 2009.

flEXiNEt 823
ffp2
0701 0057 99 999

1 10MoQ  

NORmy: en 149: 2001 + A1: 2009

ergonomicky tvarovaný respirátor s výdechovým ventilkem. proti 
pevným částicím, vodním a olejovým aerosolům do 10x npk/pel, 
s aktivním uhlím pro pohlcení zápachu.  
Standard: en 149: 2001 + A1: 2009.

ergonomicznie formowana półmaska z zaworem wydechowym. 
przeciw cząstkom stałym, aerozolom wodnym i olejowym do 10x 
nDS/nDn, z węglem aktywnym pochłaniającym nieprzyjemny zapach. 
norma: en 149: 2001 + A1: 2009.

filtERspEC pRO
ffp2
0701 0100 99 999

1 10MoQ  

NORmy: en 166.1.B.t

uzavřené brýle, zorník odolný proti poškrábání a zamlžení.  
respirátor ffp2 s ventilkem. en 166.1.B.t

gogle ochronne, szybka z zabezpieczeniem przed zaparowaniem. 
półmaska ffp2 z zaworem wydechowym. en 166.1.B.t
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filtERspEC
ffp2
0701 0061 99 999

1 20MoQ  

NORmy: en 166 1f, en 1827: 1999

BRÝlE 
Stylové ochranné brýle s nastavitelnými obroučkami pro maxi-
mální komfort a bezpečnost s jednodílným nemlživým zorníkem 
a vrstvou proti poškrábání dle en 166 1f.

REspiRátOR ffp2 
Jednorázová filtrační polomaska ffp2 s kvalitním výdechovým 
ventilkem s dlouhou životností, držákem filtru pro opakované po-
užití a nízkou hmotností. v každém balení 3 náhradní respirátory. 
vyměnitelné i odstranitelné upevňovací pásky. en 1827: 1999. 

OkUlARy 
Stylowe okulary ochronne z regulowanymi ramionami w celu 
osiągnięcia maksymalnego komfortu oraz bezpieczeństwa 
z jednoczęściową szybką zapewniającą optymalne pole widzenia. 
Szybka pokryta warstwą zabezpieczającą przed zaparowaniem 
oraz zarysowaniem według en 166 1f.

półmAskA ffp2 
Jednorazowa półmaska filtracyjna ffp2 z nowoczesnym zaworem 
wydechowym, uchwytem filtru do wielokrotnego użycia. niska 
masa. W każdym opakowaniu znajdują się 3 filtry zapasowe. 
usuwalne i wymienialne paski mocujące. en 1827: 1999

3m 8822 
ffp2
0701 0004 99 999

1 240MoQ  

respirátor mušlového tvaru s výdechovým ventilkem do  
12x npk p, ffp2. ochrana proti nebezpečným částicím – jemnému 
prachu, kapalným aerosolům na bázi vody a oleje.
respirator w kształcie muszli z zaworem wydechowym,  
do 12x nDS, ffp2. ochrona przed zagrożeniami w postaci cząstec-
zek: drobnego kurzu oraz aerozolami na bazie wody o olejów.

3m 8825 
ffp2
0701 0005 99 999

1 50MoQ  

respirátor s výdechovým ventilkem a měkkým utěsněním do  
12x npk p, ffp2. ochrana proti nebezpečným částicím – jemnému 
prachu, kapalným aerosolům na bázi vody a oleje, kovovým výparům.
respirator z zaworem wydechowym i miekkim uszczelnieniem, 
do 12x nDS, ffp2. ochrona przed niebezpiecznymi cząstkami-drob-
nego pyłu, aerozoli, cieczy na bazie wody i oleju,oparami metali.

kovové výpary
opary metali

OCHRANA DECHU OCHRONA ODDECHU
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3m 9926 
ffp2
0701 0018 99 999

1 100MoQ  

respirátor s výdechovým ventilkem proti prachu 
a aerosolům do 12x npk p, proti kyselým plynům 
a parám pod npk p, ffp2.

respirator z zaworem wydechowym do ochrony 
przeciw pyłom i aerozolom do 12x nDS, przeciw 
kwaśnym gazom i parom poniżej nDS, ffp2.

sH3300V 
ffp3
0701 0051 99 999

20 240MoQ  

respirátor s ventilkem ffp3 proti netoxickým 
pevným částicím a kapalným aerosolům v koncent-
racích do 50x npk/pel.

respirator z zaworem ffp3 przeciw nietoksycznym 
cząstkom stałym i aerozolom ciekłym w koncent-
racjach do 50x nDS/nDn.

REfil 651 
ffp3
0701 0039 99 999 
0701 0092 99 999 blistr

10 100MoQ  

Skládací respirátor s výdechovým ventilem  
do 50x npk/pel, proti pevným částicím  
a kapalným aerosolům, ffp3 D (D – zkouška proti 
dolomitovému prachu).

Składany respirator z zaworem wydechowym 
do 50x npk/pel, chroni przed cząstkami stałymi 
i ciekłymi aerozolami, ffp3 D (D – spełnia wymaga-
nia testu pyłem dolomitowym).

SERIA
TOP

ŘADA
TOP

made in
EU

kyselé plyny a páry
gazy i pary kwasów
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3m 9332+ 
ffp3
0701 0012 99 999

1 120MoQ  

Skládací respirátor s výdechovým ventilkem  
do 50x npk p, ffp3. ochrana proti nebezpečným 
částicím – jemnému prachu, kapalným aerosolům 
na bázi vody a oleje, kovovým výparům,  
tuberkulóze, chromanům.
respirator składany z zaworem wydechowym, 
do 50x nDS, ffp3. ochrona przed niebezpiecznymi 
cząstkami – drobnego pyłu, aerozoli, cieczy na bazie 
wody i oleju, opary metali, gruźlicą, chromianami.

Vs2300V 
ffp3
0701 0099 99 999

10 120MoQ  

NORmy: en 149: 2001 + A12009, ΓoCt p 12.4.191-99, 
tp tC 019/2011

respirátor s ventilkem typhoon™ proti netoxickým 
pevným částicím a kapalným aerosolům  
v koncentracích do 50x npk/pel.  
en 149: 2001 + A12009, ΓoCt p 12.4.191-99,  
tp tC 019/2011

półmaska z zaworem typhoon™ przeciw nietoksy-
cznym cząstkom stałym i aerozolom ciekłym  
w koncentracjach do 50x nDS/nDn.  
en149: 2001 + A12009, ΓoCt p 12.4.191-99,  
tp tC 019/2011

REfil 851 
ffp3
0701 0036 99 999

1 10MoQ   

tvarovaný respirátor s výdechovým ventilem 
do 50x npk/pel, proti pevným částicím  
a kapalným aerosolům, ffp3.

respirator formowany z zaworem wydechowym, 
do 50-krotnej wartości nDS/nDn, przeciwko cząst-
kom stałym i aerozolom ciekłym, ffp3.

SERIA
STANDARD

ŘADA
STANDARD

made in
EU

Vysoká ochrana!
Wysoki poziom ochrony!

OCHRANA DECHU OCHRONA ODDECHU
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flEXiNEt 832
ffp3
0701 0058 99 999

1 3MoQ  

NORmy: en 149: 2001 + A1: 2009

ergonomicky tvarovaný respirátor s výdechovým ventilkem. proti 
pevným částicím, vodním a olejovým aerosolům do 20x npk/pel. 
Standard: en 149: 2001 + A1: 2009.

ergonomicznie formowana półmaska z zaworem wydechowym. 
przeciw cząstkom stałym, aerozolom wodnym i olejowym do  
20x nDS/nDn. norma: en 149: 2001 + A1: 2009.

3m 8835 
ffp3
0701 0006 99 025

1 50MoQ  

respirátor s výdechovým ventilkem a měkkým utěsněním do  
50x npk p, ffp3. ochrana proti nebezpečným částicím – jemnému 
prachu, kapalným aerosolům na bázi vody a oleje, kovovým výparům.

respirator z zaworem wydechowym i miękkim uszczelnieniem, do  
50x nDS/nDn, ffp3. ochrona przed niebezpiecznymi cząstkami-drob-
nego pyłu, aerozoli, cieczy na bazie wody i oleju,oparami metali.

mANly
0701 0037 99 999

50 1000MoQ  

BAREVNOst kOlOR: bílá biały

VElikOst ROZmiARy: uni

Jednorázová hygienická rouška zabraňující kontaminaci výrobků. 

Jednorazowa maseczka higieniczna zabezpieczająca przed  
zanieczyszczeniem wyrobów.

kovové výpary
opary metali
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mAsky 
A pOlOmAsky 
mAski pEłNE 
i półmAski
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masky 
a polomas-
ky
maski peł-
ne 
i półmaski

spiRoTek Fm9000
0703 0018 99 010 S  
0703 0018 99 020  M/L

1 1MOQ  

noRmy: EN 136 

velikosTi RozmiaRy: S, M/L

Celoobličejová maska je multifunkčním prostředkem ochrany dýchacích orgánů, 
garantuje vysoký komfort nošení a ochranu před širokým spektrem riziko-
vých faktorů. Lehká a ergonomicky tvarovaná maska je předurčena k použití 
v  různých odvětvích průmyslu. Vyrábí se z halogenovaného butylkaučuku. 
•	 unikátně tvarované hermetické okraje masky zabezpečují  

spolehlivou ochranu a pohodlí
•	 výběr ze dvou velikostí
•	 široký zorník a optimální umístění filtrů zajišťují vynikající zorné pole
•	 snadná manipulace při nasazování masky
•	 polykarbonátový tvrzený zorník poskytuje jedinečnou mechanickou ochranu

Maska całotwarzowa, będąca wielofunkcyjnym środkiem ochrony dróg 
oddechowych, zapewniająca wysoki komfort użytkownikowi i ochronę przed 
szerokim spektrum czynników ryzyka. Lekka, o ergonomicznym kształcie maska 
przeznaczona jest do użytku w różnych gałęziach przemysłu. Produkowana 
z halogenowanego kauczuku butylowego.
•	 unikalny kształt hermetycznej krawędzi maski zapewnia  

skuteczną ochronę i wygodę
•	 dwa rozmiary do wyboru
•	 szeroka szybka i optymalne umieszczenie filtrów  

zapewniają  szerokie pole widzenia
•	 prosty sposób zakładania maski
•	 szybka z utwardzonych poliwęglanów daje wyjątkowo  

skuteczną ochronę mechaniczną

FilTRy Fm9000 
0704 0061 99 999 A2 

0704 0060 99 999 A2B2E2K2P3 

0704 0059 99 999 A2B2E2K2 

0704 0064 99 999 P3

1 20MOQ  

noRmy: EN 148-1, EN 14387: 2004

Na filtrech Spirotek proti pevným částicím, proti plynům a párám 
a v  kombinovaných filtrech se používá závit o průměru 40 mm podle EN 148-1. 
Postranní umístění filtrů vytváří výborné zorné pole. Filtry Spirotek s nízkým 
dýchacím odporem jsou lehké a svými vlastnostmi převyšují požadavky 
norem EN 14387: 2004. Řada filtrů Spirotek v sobě zahrnuje filtr P3 proti 
pevným částicím, filtry A2 a A2B2E2K2 proti plynům a párám a nakonec 
kombinované filtry A2P3 a A2B2E2K2P3.

Filtry firmy Spirotek chroniące przed cząstkami stałymi, gazami, oparami   
oraz kombinacjami powyższych, o średnicy gwintu 40mm zgodnie z normą  
EN 148-1. Boczne umieszczenie filtrów zapewnia doskonałe pole widzenia. 
Dzięki niskiemu oporowi oddychania oraz niskiej wadze przekraczają wyma-
gania normy EN 14387: 2004. Wiele filtrów Spriotek zawiera w sobie filtr P3 
chroniący przed cząstkami stałymi, filtry A2 oraz A2B2E2K2 chroniące przed 
gazami i oparami oraz filtry łączone A2P3 i A2B2E2K2P3.

WWW.CERVA.COM
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pŘeDFilTRy F9000 
FilTRy WsTĘpne F9000
0704 0073 99 999

1 1MOQ  

Předfiltry pro filtry Spirotek F9000 prodlužují dobu použití 
filtrů. Set obsahuje dva držáky a 6 předfiltrů.

Metalowy filtr wstępny do filtrów Spirotek F9000 służy 
do przedłużenia żywotności filtrów. W komplecie dwa 
uchwyty i sześć filtrów wstępnych.

pŘeDFilTRy F9000s 
FilTRy WsTĘpne F9000s
0704 0074 99 999

1 1MOQ  

Kovový předfiltr (síťka) pro filtry Spirotek F9000 chrání 
filtry před postříkáním roztaveným kovem, jiskrami atd.  
Set obsahuje dva držáky a 2 předfiltry.

Metalowy filtr wstępny (siatkowy) do filtrów Spirotek 
F9000 służy do ochrony filtrów przed rozpryskami metalu, 
iskrami itp. W komplecie dwa uchwyty i dwa filtry wstępne.

spiRoTek Fm9500
0703 0017 99 020

1 1MOQ  

noRmy: EN 136 

velikosTi RozmiaRy: M/L

Celoobličejová maska je multifunkčním prostředkem ochrany dýchacích orgánů, garantuje 
vysoký komfort nošení a ochranu před širokým spektrem rizikových faktorů. Lehká 
a  ergonomicky tvarovaná maska je předurčena k použití v různých odvětvích průmys-
lu. Vyrábí se z halogenovaného butylkaučuku. Systém dvou filtrů, které jsou umístěny 
po stranách masky, zajišťuje perfektní ochranu.
•	 dva filtry umístěny po stranách masky
•	 unikátně tvarované hermetické okraje masky zabezpečují spolehlivou ochranu a pohodlí
•	 výběr ze dvou velikostí
•	 široký zorník a optimální umístění filtrů zajišťují vynikající zorné pole 
•	 snadná manipulace při nasazování masky – polykarbonátový tvrzený zorník poskytuje 

jedinečnou mechanickou ochranu

Maska całotwarzowa, będąca wielofunkcyjnym środkiem ochrony dróg oddechowych, za-
pewniająca wysoki komfort użytkownikowi i ochronę przed szerokim spektrum czynników 
ryzyka. Lekka, o ergonomicznym kształcie maska przeznaczona jest do użytku w różnych 
gałęziach przemysłu. Produkowana z halogenowanego kauczuku butylowego.  System 
dwóch filtrów umieszczonych po obu stronach maski zapewnia znakomitą ochronę.
•	 dwa filtry umieszczone po obu stronach maski
•	 unikalny kształt hermetycznej krawędzi maski zapewnia skuteczną ochronę i wygodę
•	 dwa rozmiary do wyboru
•	 szeroka szybka i optymalne umieszczenie filtrów zapewniają szerokie pole widzenia
•	 prosty sposób zakładania maski
•	 szybka z utwardzonych poliwęglanów daje wyjątkowo skuteczną ochronę mechaniczną.

masky a polomasky maski pełne i półmaski
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PŘEDFILTRY PF9500 
FILTRY WSTĘPNE PF9500
0704 0072 99 999

20 20MOQ  

Předfiltry pro filtry Spirotek F9500 prodlužují dobu použití filtrů.  
Set obsahuje 20 ks.

Filtry wstępne do filtrów Spirotek F9500 przedłużają żywotność 
filtrów. W komplecie 20 sztuk.

SPIROTEK HM8500
0702 0020 99 0 10 S 
0702 0020 99 0 20 M 

0702 0020 99 0 30 L
1 20MOQ  

NORMY: CE 0121, EN 140: 1998, EN 14387: 2004 a EN 143: 2000 

vELIKOSTI ROzMIaRY: S, M, L

Jako vhodné řešení pro ochranu dýchacího ústrojí Spirotek nabízí moderní 
polomasku s dvojitým filtrem, která kombinuje pohodlí, ochranu a nízké 
náklady životního cyklu s výjimečně nízkým dýchacím odporem. Maska 
Spirotek je perfektně vyvážená a uživatelsky přívětivá a má moderní de-
sign. Dá se použít s kompletní řadou vysoce účinných filtrů proti plynům, 
pevným částicím, jakož i s kombinovanými filtry, čímž poskytují ochranu 
dýchacího ústrojí v široké řadě použití. 
Ventily s velkým průměrem zajišťují nízký dýchací odpor a snižují únavu 
nositele; obličejová část z termoplastu (TPE) je neuvěřitelně měkká 
a pohodlná na nošení, a to i po dlouhou dobu; pohodlné upevňovací 
popruhy a přezka na krku zajišťují rovnoměrné rozložení zátěže a úplnou 
oporu masky; maska je snadno nastavitelná a upravitelná; díky tomu, 
že neobsahuje žádný latex nebo silikon, zabraňuje alergické reakci nebo 
podráždění kůže; sedne optimálně a funguje účinně díky třem velikostem 
a širokému obličejovému těsnění; nízký profil a vhodné umístění filtrů 
zajišťují vyvážení, vynikající zorné pole a kompatibilitu s dalšími OOPP; 
snadno nastavitelný bajonetový mechanismus filtru zajišťuje rychlé a bez-
pečné připojení na první pokus.

To półmaska z obustronnym filtrem będąca wielofunkcyjnym środkiem 
ochrony dróg oddechowych. Zapewnia komfort i wysoką ochronę oraz 
wyjątkowo niski opór podczas oddychania przy niewielkich kosztach 
użytkowania. Maska Spirotek HM8500 jest produktem nowoczesnym, 
idealnie zrównoważonym i przyjaznym użytkownikowi. Do maski 
dostępny jest kompleksowy zestaw filtrów Spirotek chroniacych przed 
gazami, cząsteczkami stałymi, oparami oraz kombinacjami powyższych, 
dzięki czemu maska jest środkiem ochrony dróg oddechowych o szerokim 
zastosowaniu. 
Zawory wylotowe o szerokiej średnicy zapewniają niski opór oddychania, 
co powoduje zmniejszenie zmęczenia podczas pracy. Nakładka na twarz 
wykonana z bezwonnego, termoplastycznego elastomeru jest niezwykle 
delikatna i zapewnia komfort noszenia nawet podczas długich okresów 
pracy. Wygodne zapięcie na szyi zapewnia równomierne rozmieszczenie 
wagi i maksymalne podtrzymanie maski . Prosty, intuicyjny sposób zakła-
dania sprawia, że maska jest chętnie noszona przez użytkowników. Mas-
ka wykonana jest z materiałów hipoalergicznych, nie zawiera lateksu ani 
silikonu, nie wywołuje podrażnień skóry i reakcji alergicznych. Możliwość 
dobrania wielkości z trzech dostępnych rozmiarów umożliwia optymalny 
poziom dopasowania i szczelności. Zakrzywione do tyłu filtry zapewniają 
odpowiedni balans, szerokie pole widzenia oraz kompatybilność z innymi 
środkami ochrony osobistej. Filtry wyposażone są w łatwy mechanizm 
mocowania bagnetowego, co umożliwia bezpieczne i szybkie mocowanie 
zaworów wylotowych oraz osłon chroniacych przed iskrami, zanieczyszc-
zeniami i rozbryzgami cieczy.
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FilTRy Fm9500, Hm8500
0704 0068 99 999 A2 
0704 0070 99 999 A2P3 
0704 0069 99 999 A1B1E1 
0704 0067 99 999 A1B1E1K1 
0704 0071 99 999 A1B1E1K1P3 
0704 0066 99 999 P3

2 20MOQ  

noRmy: EN 143 a EN 14387

Filtry jsou vhodné pro použití s polomaskou HM8500 a ce-
loobličejovou maskou FM9500. Filtry Spirotek s bajoneto-
vým uzávěrem a speciálním ochranným krytem, který zajiš-
ťuje ochranu filtru před postříkáním a jiskrami. Filtry proti 
pevným částicím, proti plynům a párám a kombinované 
filtry Spirotek 2 mají dlouhou dobu použití a zajišťují nízký 
dýchací odpor. Řada filtrů Spirotek 2 v sobě zahrnuje filtr 
P3 proti pevným částicím, filtry A2 a ABEK1 proti plynům 
a párám a nakonec kombinované filtry A2P3, A1B1E1K1P3. 

Filtry przeznaczone do półmaski HM8500 oraz maski 
całotwarzowej FM9500. Filtry Spirotek są wyposażone 
w mocowanie bagnetowe i specjalne osłony chroniące 
przed zapaleniem i iskrami. Zapewniające ochronę przed 
cząstkami stałymi, gazami i oparami oraz kombinacjami 
powyższych, właściwości filtrów Spirotek 2 gwarantują 
długotrwałe użytkowanie i niski opór oddychania. Gama 
filtów Spirotek 2 zawiera filtr P3 chroniacy przed cząstkami 
stałymi. Filtry A2 oraz ABEK1 chroniace przed gazami i opa-
rami oraz filtry łączone A2P3 i A1B1E1K1P3. 

3m  
6700, 6800, 6900
0703 0005 99 010 6700 – S 
0703 0005 99 020 6800 – M 
0703 0015 99 030 6900 – L

20 20MOQ  

Celoobličejová maska z lehkého, měkkého, hypoalergenického 
materiálu poskytuje maximální pohodlí.
•	 nastavitelný upínací systém a pásky pro optimální přilnutí
•	 široké zorné pole 

Maska całotwarzowa, lekki, miękki, hipoalergiczny materiał, 
komfortowe noszenie.
•	 regulowany system zaciskowy i taśmy w celu osiągnięcia 

idealnego dopasowania
•	 szerokie pole widzenia

3m 6885
0703 0008 99 999

1 100MOQ  

Ochranný kryt zorníku pro celoobličejovou masku 3M řady 6000. 
Osłona ochronna szybki maski całotwarzowej 3M serii 6000.

Přehled 3M filtrů naleznete na
Zestawienie filtrów 3M na str. 524

masky a polomasky maski pełne i półmaski
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FoRCe8™  
0702 0025 99 999

1 48MOQ  

Force8™ polomaska s dvěma filtry, ventilem typu Typhoon™ s minimálním 
odporem a čtyřbodovým postrojem s rychloupínacími přezkami. Maska je 
vyrobena z odolné termoplastické gumy, která se snadno přizpůsobí většině 
obličejových tvarů. K masce Force8™ lze přidat celou škálu úzkoprofilových 
filtrů, což umožnujě flexibilní využití masky pro mnoho činností a poskytuje 
ochranu jak proti pevným částicím, tak proti různým druhům plynů a výparů. 

Force8™ to półmaska z zaworkiem Typhoon™ gwarantującym bardzo niski 
opór oddychania. Współpracuje z dwoma pochłaniaczami. Wyposażona 
w 4-punktowe nagłowie z systemem szybkiego wypinania. Maska jest 
wykonana z trwałej termoplastycznej gumy oferującej wysokie właściwości 
kształtowania, dzięki którym świetnie dopasowują się do twarzy użytkowni-
ka. Maska współpracuje z szeroką gamą niskoprofilowych filtrów i po-
chłaniaczy Force8™ chroniących przed cząstkami stałymi, wieloma gazami 
i oparami gazów.

FilTRy FoRCe8™
0704 0048 99 999 A1 

0704 0051 99 999 P2

2 160MOQ  

0704 0054 99 999 P3 

2 80MOQ

0704 0050 99 999 AB1 

0704 0049 99 999 ABEK1 

0704 0052 99 999 P2 PRE-FILTER KITS (2+2)

2 140MOQ

noRmy: EN 143, EN 14387
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miDimask
0702 0017 99 999

1 40MOQ  

Široká tvarovaná maska z pryže a pohodlným 
upevněním na hlavě.

Szeroko formowana, gumowa półmaska, wygodne 
mocowanie na głowie.

FilTRy miDimask
0704 0040 99 999 P2 PRE-FILTER KITS (6 + 2)

2 80MOQ  

0704 0041 99 999 A1 

0704 0043 99 999 K1 

0704 0044 99 999 AB1 

0704 0045 99 999 P2 

0704 0046 99 999 P3

2 160MOQ

0704 0042 99 999 A2 

0704 0047 99 999 ABEK

2 140MOQ

noRmy: EN 143, EN 14387

masky a polomasky maski pełne i półmaski
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3m 4277
0702 0006 99 999

1 10MOQ  

Polomasky 3M™ série 4000 představují řadu ihned 
použitelných, bezúdržbových polomasek, navrže-
ných k účinné a pohodlné ochraně. Využití unikátní 
filtrační technologie přináší velmi nízký profil, 
který umožňuje nerušený výhled a vetší komfort 
při práci. Volitelná ochrana proti postřiku sprejem 
(Ochranná plena 400 Guard) prodlužuje životnost 
částicového filtru při barvení sprejem. Maximální 
hmotnost výrobku je 320 gramů. Polomaska  
ABE1P3D do 10x NPK P (pro organické výpary, anor-
ganické a kyselé plyny), 50x NPK P (pro částice).

Maski oddechowe 3M serii 4000 to seria gotowych 
do użycia, półmasek z wbudowanym filtrem w 
celu zapewnienia wygody i skutecznej ochrony 
przed różnymi kombinacjami gazów, par i pyłów, 
z którymi można spotkać się podczas pracy w 
przemyśle. Lekka, świetnie wyważona konstrukcja 
i niski profil dla lepszej widoczności peryferyjnej. 
Dostępne wraz z pre-filtrami Overspray, które 
pomagają wydłużyć żywotność głównych filtrów 
przeciw cząsteczkom stałym. Waga maksymalna 
320 gramy. Półmaska ABE1P3D, do 10x NDS (dla 
oparów organicznych, nieorganicznych i kwaśnych 
gazów), 50x NDS (dla cząstek).

3m 4251
0702 0004 99 999

1 10MOQ  

Polomasky 3M™ série 4000 představují řadu ihned 
použitelných, bezúdržbových polomasek, navrže-
ných k účinné a pohodlné ochraně. Využití unikátní 
filtrační technologie přináší velmi nízký profil, 
který umožňuje nerušený výhled a vetší komfort 
při práci. Volitelná ochrana proti postřiku sprejem 
(Ochranná plena 400 Guard) prodlužuje životnost 
částicového filtru při barvení sprejem. Maximální 
hmotnost výrobku je 320 gramů. Polomaska A1P2D 
do 10x NPK P (pro organické výpary), 12x NPK P 
(pro částice).

Maski oddechowe 3M serii 4000 to seria gotowych 
do użycia, półmasek z wbudowanym filtrem w 
celu zapewnienia wygody i skutecznej ochrony 
przed różnymi kombinacjami gazów, par i pyłów, 
z którymi można spotkać się podczas pracy w 
przemyśle. Lekka, świetnie wyważona konstrukcja 
i niski profil dla lepszej widoczności peryferyjnej. 
Dostępne wraz z pre-filtrami Overspray, które 
pomagają wydłużyć żywotność głównych filtrów 
przeciw cząsteczkom stałym. Waga maksymalna 
320 gramy. Półmaska A1P2D, do 10x NDS (dla opa-
rów organicznych), 12x NDS (dla cząstek).

3m 4255
0702 0005 99 999

1 10MOQ  

Polomasky 3M™ série 4000 představují řadu ihned 
použitelných, bezúdržbových polomasek, navrže-
ných k účinné a pohodlné ochraně. Využití unikátní 
filtrační technologie přináší velmi nízký profil, 
který umožňuje nerušený výhled a vetší komfort 
při práci. Volitelná ochrana proti postřiku sprejem 
(Ochranná plena 400 Guard) prodlužuje životnost 
částicového filtru při barvení sprejem. Maximální 
hmotnost výrobku je 320 gramů. Polomaska A2P3D 
do 10x NPK P (pro organické výpary), 50x NPK P 
(pro částice).

Maski oddechowe 3M serii 4000 to seria gotowych 
do użycia, półmasek z wbudowanym filtrem w 
celu zapewnienia wygody i skutecznej ochrony 
przed różnymi kombinacjami gazów, par i pyłów, 
z którymi można spotkać się podczas pracy w 
przemyśle. Lekka, świetnie wyważona konstrukcja 
i niski profil dla lepszej widoczności peryferyjnej. 
Dostępne wraz z pre-filtrami Overspray, które 
pomagają wydłużyć żywotność głównych filtrów 
przeciw cząsteczkom stałym. Waga maksymalna 
320 gramy. Półmaska A2P3D, do 10x NDS (dla opa-
rów organicznych), do 50x NDS (dla cząstek).

BEZÚDRŽBOVÁ 
BEZOBsługOwE
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3m 6100, 6200, 6300
0702 0007 99 010 6100 – S 

0702 0007 99 020 6200 – M 

0702 0007 99 030 6300 – L

1 8MOQ  

Polomaska z lehkého, měkkého, hypoalergenického materiálu posky-
tuje maximální pohodlí.
•	 nastavitelný upínací systém a pásky pro optimální přilnutí

Lekki, miękki, hipoalergiczny materiał, komfortowe noszenie.
•	 regulowany system zaciskowy i taśmy w celu osiągnięcia idealne-

go dopasowania

3m 7501, 7502, 7503
0702 0008 99 010 7501 – S 
0702 0008 99 020 7502 – M 
0702 0008 99 030 7503 – L

1 10MOQ  

Polomaska z lehkého, měkkého, hypoalergenického materiálu 
poskytuje maximální pohodlí.
•	 nastavitelný upínací systém a pásky pro optimální přilnutí

Lekki, miękki, hipoalergiczny materiał, komfortowe noszenie.
•	 regulowany system zaciskowy i taśmy w celu osiągnięcia  

idealnego dopasowania

3m 7883
0703 0016 99 999

1 10MOQ  

Pásek na zavěšení okolo krku. 
Pasek do zawieszenia na szyi.

3m 400
0702 0003 99 999

1 500MOQ  

Overspray guard typ 400 – ochranná  
plena pro polomasky řady 4000.

Overspray Guard typ 400 – foliowa  
osłona półmasek serii 4000.

3m 105
0703 0001 99 999

1 400MOQ

Čistící ubrousky. 
Ściereczki do czyszczenia.

masky a polomasky maski pełne i półmaski
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kombinaCe 
kombinaCje

čásTiCe 
CząsTki 

plyny a výpaRy, 
čásTiCe 
gazy i mgły 
CząsTki

čásTiCe 
CząsTki

plyny, výpaRy, 
čásTiCe 
gazy i mgły 
CząsTki

FilTRy pRoTi čásTiCÍm 
FilTRy pRzeCiW CząsTkom
0704 0005 99 999 5911 – P1

2 120MOQ  

0704 0006 99 999 5925 – P2

0704 0007 99 999 5935 – P3

0704 0001 99 999 2125 – P2

0704 0002 99 999 2128 – P2, O3 do 10x NPK P, kyselé plyny pod NPK P/O3 10x WEL, kwaśne gazy poniżej WEL

0704 0003 99 999 2135 – P3

0704 0004 99 999 2138 – P3, O3 do 10x NPK P, kyselé plyny pod NPK P/O3 10x WEL, kwaśne gazy poniżej WEL

2 80MOQ  

FilTRy pRoTi  
plynŮm a paRám 
FilTRy pRzeCiW  
gazom i opaRom
0704 0008 99 999 6035 – P3

4 80MOQ  

0704 0015 99 999 6096 – HgP3

0704 0016 99 999 6098 – AXP3*

0704 0017 99 999 6099 – ABEK2P3*

2 32MOQ  

0704 0009 99 999 6051 – A1

0704 0010 99 999 6054 – K1

0704 0011 99 999 6055 – A2

0704 0012 99 999 6057 – ABE1

0704 0013 99 999 6059 – ABEK1

0704 0014 99 999 6075 – A1 + Form*

2 64MOQ  

Tyto filtry lze použít s polomaskou řady 6000, 
7500 a nebo s celoobličejovou maskou řady 6000.

Filtry można używać do półmasek serii 6000, 
7500 lub do maski całotwarzowej serii 6000.

FilTRy 3m

6096
6098*
6099*

5911
5925
5935

501

501

502

5911
5925
5935

*pouze pro použití s celoobličejovými maskami do użycia tylko do masek całotwarzowych

2125
2128
2135
2138

603 2125
2128
2135
2138

6051
6054
6055
6057
6059
6075

6051
6054
6055
6057
6059
6075

značenÍ a zkušebnÍ láTky:
A – organické výpary/tetrachlórmetan
B – anorganické výpary/chlór, sirovodík, kyanovodík
E – kyselé výpary/kysličník siřičitý
K – čpavek a deriváty/čpavek

oznakoWanie i subsTanCje pRóbne:
A – opary organiczne/ tetrachlormetan
B – opary nieorganiczne/chlor,siarkowodór, cjanowodór
E – opary kwaśne/tlenek siarki
K – amoniak i pochodne/amoniak

str. 523 str. 519str. 523
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vaRovánÍ: Tento průvodce je pouze orientační. Neměl by být jediným vodítkem pro výběr masky. Podrobnosti o výkonu a omezeních zátěže jsou uvedeny na obalu masky a v návodu 
k použití. Před použitím kterékoli z těchto masek si uživatel musí pročíst a osvojit si návod k použití pro každý z použitých produktů. Je nutné dodržovat místní zákonné předpisy. Limity 
pro použití obličejových masek a polomasek pro opakované použití s filtry proti plynům a výparům: Polomasky lze použít až do hladiny 10x PEL (NPK-P). Celoobličejové masky lze použít až 
do hladiny 200x PEL (NPK-P) (v závislosti na použitém filtru). Filtr třídy 1 až do 10x PEL (NPK-P) nebo 1000 mg /m³ (0,1 obj. %); Filtr třídy 2 až do 10x PEL (NPK-P) nebo 5000 mg /m³ (0,5 obj. %), 
platí první dosažený limit. Filtr AX proti látkám s nízkým bodem varu (organické sloučeniny s bodem varu nižším než 65 °C). 6098 a filtr ABEKP3 6099 by měl být použit pouze s celoobliče-
jovými maskami 3M™. Filtry AX lze použít pouze po dobu jedné směny. Filtry A1 a A2 proti organickým výparům s bodem varu nižším než 65 °C. 
* s výjimkou formaldehydu ** Technická podpora: tech.info@cerva.com

osTRzeŻenie: powyższa tabela ma jedynie charakter orientacyjny i nie powinna być stosowana jako jedyne kryterium doboru maski oddechowej. Szczegółowe informacje o parametrach 
i ograniczeniach podane są na opakowaniu maski i w instrukcji użytkowania. Przed użyciem dowolnej z danych masek oddechowych, osoba ją nosząca powinna przeczytać i zrozumieć 
instrukcję użytkowania danego produktu. Należy się dostosować do panującego w danym kraju ustawodawstwa. Ograniczenia dotyczące zastosowań masek i półmasek wielokrotnego 
użytku chroniących przed działaniem gazów i par: Pochłaniacze mogą być stosowane na poziomach do 10x PEL (NPK-P). Pełna maska może być stosowana 200x PEL (NPK-P) (w stosunku 
do stosowanego pochłaniacza). Pochłaniacz klasy 1 do PEL (NPK-P) or 1,000 mg /m³ (0.1 % obj.); pochłaniacz klasy 2 filter up to 10x PEL (NPK-P) or 5,000 mg /m³ (0.5 % obj.), w zależności 
od tego, który limit zostanie osiągnięty jako pierwszy. Pochłaniacz AX dla substancji niskowrzących (oparów organicznych o punkcie wrzenia poniżej 65 °C). Pochłaniacze AX należy zakładać 
jedynie do pełnych masek 3M™tylko na czas trwania jednej zmiany. Pochłaniacze A1 i A2 chronią przed parami organicznymi o temperaturze wrzenia poniżej 65 °C. 
* z wyjątkiem formaldehydu ** Wsparcie techniczne: tech.info@cerva.com

3m™ FilTRy iDenTiFikaCe Rizik 
3m™ FilTRy iDenTyFikaCja zagRoŻeŃ
pouŽiTÍ 
zasTosoWania

Rizika 
zagRoŻenie

DopoRučená oCHRana 
zaleCana oCHRona

oDpovÍDajÍCÍ FilTRy 3m™ 
pasująCe FilTRy 3m™

Lakování, stříkání, natírání,  
povrchová úprava  
Lakierowanie, natryskiwanie,  
malowanie nakładanie powłok

Barvy na bázi rozpouštědel** 
Nástřik odolný vůči znečištění / broušení 
Ředidla, pryskyřice, syntetické pryskyřice** 
Latexové barvy, zbytky rozpouštědel 
Konzervanty dřeva 
Farby rozpuszczalnikowe** 
Rozpylanie/szlifowanie farb / przeciwporostowych 
Rozpuszczalniki, żywice, żywice syntetyczne** 
Farby lateksowe, rozpuszczalniki osadów 
Środki do konserwacji drewna

A2P3 R 
A2P3 R 
A2P3 R 
A2P3 R 
A1P2 R

6055 + 5935 
6055 +5935 
6055 +5935 
6055 +5935 
6051 +5925

Údržba Utrzymanie Dezinfekce, čistění* Dezyfekcja, czyszczenie* ABEK P2 R 6059 +5925

Dekorace Dekorowanie Lepidlo, nástřikové lepidlo, pěna, lak 
Natryskiwany klej, pianka, lakier, lepiszcze

A1P2 R 6051 +5925

Odstraňování odpadu 
Usuwanie odpadów

Bakterie, zárodečné buňky, pachy 
Bakterie, zarodniki, odory

A1P3 R 6051 +5935

Zemědělství Rolnictwo Pesticidy, insekticidy Pestycydy, środki owadobójcze ABEK1P2 R 6059 +5925

Prostředky na ošetření dřeva 
Impergnacja drewna

Pojivo, nástřikové lepidlo 
Spajanie, natryskiwany klej

A2P3 R 6055 +5935

Stavebnictví, broušení, řezání, vrtání 
Budownictwo, szlifowanie, cięcie, wiercenie

Dehtování Tarowanie 
Spojování, utěsnění Klamrowanie, uszczelnianie 
Stříkaná izolační pěna Natryski pianki izolacyjnej

A2P3 R 
A1P2 R 
A1P2 R

6055 +5935 
6051 +5925 
6051 +5925

Lakování 
Lakierowanie

Organická rozpouštědla / s bodem varu nižším než 65 °C 
Odstraňovač barvy obsahující čpavek 
Polyuretanové laky** 
Ředidlové laky 
Laky na bázi vody 
Organiczne rozpuszczalniki/ punkt wrzenia poniżej 65 °C 
Rozpuszczalniki zawierające amoniak 
Lakier poliuretanowy** 
Lakier na bazie rozpuszczalnika 
Lakier wodny

AXP3 R 
ABEK 
ABEP3 R 
A2 
A1

6098 +5935 
6059 
6057 +5935 
6055 
6051

Pojiva 
Środki wiążące

Ředidla obsahující lepidlo  
Kleje na bazie rozpuszczalników

A1 6051

Manipulace 
Obchodzenie się z materiałami

Oxid siřičitý Dwutlenek siarki 
Kyselina chlorovodíková Kwas solny 
Tekutá hnojiva Płynne nawozy 
Čpavek Amoniak 
Formaldehyd Formaldehyd 
Uskladnění/přeprava nebezpečných výrobků 
Składowanie i transport materiałów niebezpiecznych

ABE 
ABE 
ABEK 
K 
A1  +  Formaldehyd 
ABEKP3 R

6057 
6057 
6059 
6054 
6075 
6099

masky a polomasky maski pełne i półmaski

525



































Twój świat

 

Chronimy

3M Dział Bezpieczeństwa Pracy
Jednorazowe półmaski filtrujące



 

2

To co odróżnia produkty 3M od innych półmasek

oddechowych dostępnych na rynku to innowacyjne

rozwiązania. Materiał High Performance Filter Media łączy

zalety filtracji mechanicznej z zaawansowaną technologią

filtrowania cząstek, a zawór 3M™ Cool Flow™ zmniejsza

kumulowanie się ciepła.

Szeroki wachlarz naszych produktów pomaga zapewnić 

skuteczną ochronę przed niebezpiecznymi cząstkami, 

nie powodując tym samym trudności w oddychaniu.

Dobór odpowiedniego sprzętu ochrony dróg oddechowych 

jest o tyle istotny, że musi zapewniać odpowiednią ochronę 

podczas wykonywanej pracy oraz być na tyle wygodny, żeby 

użytkownik nosił go przez cały czas pracy w szkodliwych 

warunkach.

Jednorazowe półmaski
filtrujące



3

Dobór sprzętu ochrony dróg oddechowych opiera się na prostej metodzie 3M:

1. Identyfikacja zagrożeń – pyły, dymy metali, gazy, pary itp.

2.  Ocena ryzyka – ustalenie poziomu zagrożenia zgodnie 

z normami bezpieczeństwa i uwzględnienie możliwości 

zastosowania innych środków ochrony słuchu, 

oczu i ciała.

3.  Dobór odpowiedniej ochrony dróg oddechowych 

– jednorazowej, wielokrotnego użytku, półmaski, maski 

pełnej, systemu z wymuszonym dopływem powietrza.

4.  Przeszkolenie w zakładaniu, mocowaniu 

elementów|oczyszczających i użytkowaniu – pozwalające 

zoptymalizować ochronę dróg oddechowych.



4

Zastosowanie* Klasa ochrony Ważne informacje

Szlifowanie,

cięcie,

wiercenie 

Rdza, cząstki metalu, spoiwo
Beton, kamień W przypadku wysokiej koncentracji kwarcu
Cement, drewno, stal
Farby, lakiery, powłoki antykorozyjne W przypadku obecności chromianów
Stal, stal nierdzewna
Lakier przeciwporostowy Może wymagać specjalistycznej półmaski filtrującej

Rozpylony olej o niskiej temperaturze

Spawanie
Stal miękka, cynk (spawanie bez spoiwa, MIG/MIK) 3M 9928 lub 3M 9925 do ochrony przed ozonem
Stal nierdzewna (elektrody) 9928 lub 9925 do ochrony przed ozonem
Lutowanie

Praca z azbestem Okazjonalny kontakt z małymi ilościami materiału Dla zwiększonej ochrony
Praca ze szkłem i włóknami mineralnymi
Sortowanie odpadów Może wymagać półmaski chroniącej przed gazami i parami

Rozpylanie
Malowanie natryskowe Może wymagać półmaski chroniącej przed gazami i parami
Pestycydy (wodne)

Utrzymanie mediów (np. wymiana filtrów)

Alergie
Pyłki, łupież zwierzęcy
Pyły ziaren

Styczność z:
Pleśń/grzyby
Bakterie Dla gruźlicy
Spaliny silników wysokoprężnych, dym

* Ostrzeżenie:  powyższy poradnik ma jedynie charakter orientacyjny i nie powinien być stosowany jako jedyne kryterium doboru półmaski filtrującej. Szczegółowe informacje o parametrach i ograniczeniach podane są 
na opakowaniu półmaski i w instrukcji użytkownika. Przed użyciem dowolnej z tych półmasek oddechowych, osoba nosząca ją powinna przeczytać i zrozumieć instrukcję użytkownika danego produktu. 
Należy stosować się do ustawodawstwa obowiązującego w danym kraju. Proszę zauważyć, że przedstawione półmaski filtrujące ilustrują wybrane produkty, które mogą zostać użyte. Dobór najbardziej 
stosownego sprzętu ochrony dróg oddechowych zależy od konkretnej sytuacji i powinien zostać przeprowadzony jedynie przez kompetentną osobę dysponującą wiedzą o faktycznych warunkach pracy 
i ograniczeniach możliwości sprzętu ochrony dróg oddechowych.

Półmaski filtrujące EN149 FFP1 Półmaski filtrujące EN149 FFP2 Półmaski filtrujące EN149 FFP3 Półmaski filtrujące spawalnicze EN149

Nominalny 
współczynnik 

ochrony NPF 4 NPF 12 NPF 50 NPF 12

Typowe  
zastosowania

Niskie stężenia drobnych pyłów (do 
4 x NDS) oraz mgły olejowe i wodne 
występujące zwykle podczas ręcznego 
szlifowania, wiercenia i cięcia

Średnie stężenia drobnych pyłów  
(do 12 x NDS) oraz mgły olejowe  
i wodne występujące zwykle podczas 
gipsowania, cementowania,  
i szlifowania, a także pył drzewny.

Wysokie stężenia drobnych pyłów  
(do 50 x NDS) oraz mgły olejowe  
i wodne występujące zwykle podczas 
obchodzenia się z niebezpiecznymi 
proszkami spotykanymi w branży  
farmaceutycznej i podczas prac  
z czynnikami biologicznymi  
i włóknami.

Średnie stężenia drobnych pyłów  
(do 12 x NDS), mgły olejowe i wodne,  
dymy metali i ozon (12 x NDS) oraz pary 
organiczne poniżej NDS, występujące 
zwykle podczas  
spawania i lutowania.

P1

P1

P1

P2

P2

P2

P2

P2

P2

P2

P2

P2

P2

P2

P2

P2

P2

P2

P3

P3

P3

P3

P3

P3

P3

Metoda czterech kroków 3M
1. Identyfikacja zagrożeń

2. Ocena ryzyka

Nominalny wspólczynnik ochrony (NPF): teoretyczny poziom ochrony zapewniany przez maskę oddechową, ustalony na podstawie wyników badań w warunkach laboratoryjnych.

Po ustaleniu wymaganego stopnia ochrony można zdecydować, czy będzie 

potrzebna półmaska o kształcie kopułkowym czy też składana; czy ma mieć 

regulowane taśmy nagłowia i czy ma być wyposażona w zawór wydechowy.

Półmaski kopułkowe 3M™
 + Doskonałe dopasowanie dzięki wypukłej formie, 
podwójnej taśmie nagłowia, piance uszczelniającej 
oraz stalowej blaszce w części nosowej

 + Łatwe w zakładaniu
 + Wytrzymała, odporna na wgniatanie powłoka 
wewnętrzna

3. Dobór odpowiedniej półmaski filtrującej

Półmaski 3M™ z regulowanymi taśmami
 + Solidna i wytrzymała konstrukcja zapewnia 
możliwość eksploatacji dłużej niż jedną zmianę

 + Regulowane, plecione taśmy nagłowia
 + Pianka uszczelniająca zwiększająca komfort

Zawór 3M™ Cool Flow™ 
 + Redukuje poziom ciepła i wilgoci pod półmaską
 + Umożliwia dłuższe noszenie półmaski bez przerw
 + Zmniejsza ryzyko zaparowania okularów i gogli

Półmaski składane 3M™
 + Wyjątkowo miękkie i elastyczne
 + Indywidualnie pakowane, aby uniknąć  
zanieczyszczenia podczas przechowywania

Półmaski filtrujące 3M
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4. Szkolenia w dopasowaniu i użytkowaniu

Zalety półmasek oddechowych 3M

Włączenie opinii klienta do procesu tworzenia produktów pozwoliło 

na stworzenie takich innowacji, jak zawór 3M™ Cool Flow™, minimalizujący 

gromadzenie się ciepła w masce filtrującej oraz filtr 3M High Performance 

Filter Media, który zapewnia optymalną ochronę przed niebezpiecznymi 

 

cząstkami oraz łatwość oddychania. Oprócz produktów najwyższej jakości 

firma 3M oferuje fachową pomoc w doborze właściwej półmaski filtrującej 

– gwarantując tym samym najwyższą satysfakcję klientów na całym 

świecie.

Oferowane przez wykwalifikowanych doradców 3M

Prawidłowe użytkowanie i właściwe utrzymanie środków 

ochrony osobistej oferowanych przez 3M, w dużym 

stopniu przyczynia się do zapewnienia skutecznej 

ochrony. Wykwalifikowani doradcy 3M pomogą możliwie 

jak najefektywniej dobrać odpowiednie produkty.

 

Podczas praktycznych szkoleń zademonstrują oni pracodawcom  

i pracownikom, jak rozpoznawać potencjalne zagrożenia, zasugerują środki 

zapobiegawcze jakie należy podjąć oraz objaśnią w jaki sposób dobrać 

odpowiedni sprzęt ochrony dróg oddechowych.

3M  High Performance Filter Media

Materiał filtru 3M High Performance Filter Media jest  

cieńszy od innych materiałów stosowanych w większości 

konwencjonalnych półmasek filtrujących. Łączy zalety filtrów 

mechanicznych i elektrostatycznych, dając tym samym niższe  

opory oddychania i minimalne  gromadzenie ciepła i wilgoci.

Półmaski spawalnicze 3M odporne na zatykanie

Cząstki są wyłapywane najpierw przez filtr zewnętrzny, 

a następnie przez warstwę wewnętrzną. Zwiększa 

to żywotność półmaski filtrującej i jednocześnie 

zachowuje łatwość oddychania.

Sprzączki do regulacji taśm

Regulacja za pomocą uniwersalnej sprzączki 3M  

zapewnia wygodne, bezpieczne dopasowanie. 

Aby optymalnie dopasować półmaskę, wystarczy 

pociągnąć za taśmy.

Węgiel aktywowany

Warstwy węgla aktywowanego w półmaskach 

spawalniczych 3M i półmaskach specjalistycznych 

3M zmniejszają podrażnienia powodowane gazami 

i parami w niskim stężeniu.

Zawór 3M™ Cool Flow™

Jednokierunkowy zawór ułatwia wydech  

i minimalizuje nagrzewanie się półmaski.

Pianka uszczelniająca

Uszczelnienie w półmaskach 3M Soft Seal przylega 

ściśle do twarzy, zapewniając długotrwałą wygodę  

i optymalną ochronę.

3M Składana konstrukcja trójpanelowa

Ta konstrukcja daje większy komfort, lepsze 

dopasowanie oraz ułatwia komunikację (seria 9000).

Półmaski filtrujące 3M
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Aby być pewnym, że półmaska zapewnia właściwą ochronę, należy ją nosić przez cały czas trwania narażenia. 

Należy upewnić się, że wybraną półmaskę można nosić w sposób wygodny przez całą zmianę.

Czynniki, które należy uwzględnić:

Wygoda 

Łatwość oddychania
Wydajny zawór wydechowy oraz wysoce 
wydajne media filtracyjne o niskim oporze 
podczas oddychania pomogą w wygodnym 
oddychaniu.

Komfort chłodzenia
Wydajny zawór wydechowy minimalizuje 
narastanie poziomu ciepła i wilgotności, 
szczególnie w wysokiej temperaturze  
i wilgotnych warunkach pracy.

Wygoda dla twarzy i głowy
Krawędź półmaski powinna być elastyczna, 
a jej kształt i rozmiar pozwalać na zakrycie 
nosa, ust i podbródka bez wywierania 
zbytniego nacisku. Materiał taśmnagłowia 
zapewniający właściwe i równomierne 
naprężenie na przestrzeni głowy 
może zapewnić wygodne, bezpieczne 
dopasowanie w przypadku różnych 
wielkości głowy.

Rozmiar
Wybór odpowiedniego rodzaju i rozmiaru 
półmaski jest ważny dla zapewnienia wygody 
i ochrony. Jeżeli półmaska jest zbyt duża lub 
masywna, może zaburzać pole widzenia. 
Jeżeli jest zbyt mała, może być niewygodna i 
powodować trudności w komunikowaniu się.

Kompatybilność z innym sprzętem 
ochrony osobistej
Należy upewnić się, że wybrany ochronnik 
jest właściwie dopasowany do innych 
środków ochrony osobistej, wymaganych na 
danym stanowisku, takich jak środki ochrony 
oczu i słuchu, co pozwoli na zapewnienie 
maksymalnego komfortu.

Lekkość
Skorzystaj z innowacji technologicznych  
i wybierz lekki ochronnik dla optymalnego 
komfortu.

Wygoda dla skóry
Na wygodę odczuwaną przez skórę 
będzie miała wpływ gładkość i miękkość 
wewnętrznego materiału, który ma z nią 
kontakt- szczególnie w długim okresie czasu. 
Gładkie uszczelnienie twarzy od wewnątrz 
oraz pianka pochłaniająca pot w okolicy 
nosa zapewnią większą wygodę. Szorstki 
lub twardy materiał, w połączeniu z wysoką 
temperaturą wewnątrz półmaski mogą 
wywołać nieprzyjemne wrażenie i swędzenie.

Półmaski filtrujące 3M
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Dopasowanie
Półmaski filtrujące są najbardziej skuteczne wówczas, gdy zapewniono dobre uszczelnienie pomiędzy ich 

krawędziami a twarzą. W momencie, gdy uszczelnienie to zostaje przerwane, ochrona ulega nadwerężeniu,  

gdyż zanieczyszczone powietrze może wniknąć przez dowolną szczelinę.

Czynniki, które należy 
uwzględnić:

 + Górna taśma powininna być  
umieszczona na górze głowy. 
Taśma nie powininna być 
skręcona.

 + Blaszka nosowa powinna być 
dostosowana kształtem do nosa 
i policzków, aby zapewnić dobre 
uszczelnienie.

 + Półmaska powinna być  
właściwie umieszczona  
na twarzy i na głowie.

 + W przypadku płasko składanych 
półmasek należy się upewnić, 
że ich warstwy zostały w pełni 
rozłożone.

 + Dolna taśma powinna być  
umieszczona poniżej uszu.  
Taśma nie powinna być  
skręcona.

Sprawdzenie dopasowania
 + Przed każdym użyciem półmaski należy sprawdzić jej  
dopasowanie.

 + Należy zakryć powierzchnię półmaski obiema dłońmi,  
dbając o to, aby nie zmieniać jej ułożenia.

 + W przypadku półmaski bez zaworu należy zrobić gwałtowny  
wydech, w przypadku półmaski z zaworem należy zrobić  
gwałtowny wdech.

 + Jeżeli powietrze uchodzi w okolicy nosa, należy poprawić  
mocowanie w jego okolicy, aby temu zapobiec.

 + Jeżeli powietrze uchodzi w okolicy krawędzi półmaski,  
należy poprawić taśmy nagłowia lub zwiększyć ich naprężenie, 
aby temu zapobiec.

Następnie należy ponowić sprawdzenie dopasowania jak podano 
powyżej. 
Jeżeli niemożliwe jest właściwe dopasowanie, nie należy wkraczać  
do obszaru zagrożenia, lecz należy skontaktować się z przełożonym.

Nie każdy rodzaj i rozmiar półmaski będzie 
pasował na wszystkie osoby. Podczas 
początkowego wyboru półmaski należy 
zastosować sprawdzenie dopasowania, 
aby znaleźć odpowiedni produkt dla danej 
osoby. Aby uzyskać więcej informacji na 
temat procedur sprawdzania dopasowania 
proszę skontaktować się ze specjalistą ds. 
bezpieczeństwa w miejscu pracy lub z 3M.

Twarz powinna być gładko ogolona, 
ponieważ broda oraz owłosienie  
w okolicy twarzy może uniemożliwić 
osiągnięcie właściwej szczelności.

Długie włosy należy związać z tyłu.

Za pomocą obu rąk należy dostosować 
blaszkę nosową do kształtu niższej 
części nosa, by zapewnić dobre 
dopasowanie i właściwe uszczelnienie. 
Nie należy doszczelniać blaszki 
nosowej jedną ręką, ponieważ 
dopasowanie może nie być właściwe.

Półmaski filtrujące 3M
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P2

P2

Seria klasyczna: 3M™ VFlex™
Półmaski 3M™ VFlex™ 9152 i 9152S oferują skuteczną ochronę 

po atrakcyjnej cenie bez utraty na jakości wykonania. Wyjątkowa 

konstrukcja zapewnia przestronną i komfortową przestrzeń.  

Półmaski 3M™ VFlex™ rozszerzają się i zaginają podczas oddychania, 

pracowania oraz mówienia. Regulowane listwy i blaszki nosowe 

oraz dwa rozmiary półmasek pozwalają na dopasowanie do różnych 

rozmiarów twarzy.

Półmaska filtrująca 3MTM VFlexTM 9152  
(rozmiar standardowy) 
Klasyfikacja: EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D 
Ochrona: pyły/mgły 
Zakres użycia: do 12 × NDS

Półmaska filtrująca 3MTM VFlexTM 9152S
(rozmiar mały) 
Klasyfikacja: EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D 
Ochrona: pyły/mgły 
Zakres użycia: do 12 × NDS

Cechy i zalety:

Regulowana blaszka nosowa
 + Pomaga zapewnić odpowiednie dopasowanie  
i solidne uszczelnienie  

 + Wtopiona, widoczna dla wykrywaczy metali

Listwy dopasowujące
 + Specjalnie zaprojektowane dla dopasowania 
półmaski do twarzy

Tłoczony przedni panel 
 + Pomaga masce zachować swój kształt z dala od ust 
 + Pomaga utrzymać poczucie przestrzen

Zakładki w kształcie litery V
 + Wyginają i rozciągają się wraz z ruchem ust 
ułatwiając mówienie i oddychanie

Komfortowa warstwa wewnętrzna 

Opatentowany filtr 3M 
 + Materiał filtracyjny 3M o wysokiej wydajności 
zapewnia efektywne filtrowanie połączone  
z niskimi oporami oddychania

Wygodne składanie
 + Wygodne przechowywanie przed użyciem

Dodatkowe cechy
 + Elastyczne taśmy nagłowia nie zawierają elementów 
gumowych i lateksowych

 + Poczucie przestrzeni bez wpływu na pole widzenia
 + Kompatybilne z różnymi środkami ochrony słuchu  
i wzroku 3M

 + Dostępne w dwóch rozmiarach, aby dopasować  
do różnych rozmiarów twarzy

Wysokiej wydajności  
materiały filtracyjne 3M 

Półmaski filtrujące 3M
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Seria klasyczna: 3M™ K100
Seria półmasek filtrujących 3M™ K100 oferuje ochronę układu

oddechowego przed cząstkami stałymi i ciekłymi.

Konstrukcja półmaski umożliwia jej złożenie, ułatwiając

przechowywanie półmaski, gdy nie jest używana. Część

przednia półmaski zapewnia utrzymanie jej właściwego

kształtu w trakcie noszenia, bez efektu zapadania się półmaski

podczas wdechu. Dwupunktowe mocowanie taśmy nagłowia,

umożliwiające przesuwanie taśmy, pozwala użytkownikowi

na wygodne jej dopasowanie do kształtu głowy. Miękki

materiał półmaski umożliwia dobre przyleganie do twarzy,

a blaszki nosowe oznaczone odpowiednim kolorem, pozwalają

użytkownikowi na łatwe rozpoznanie klasy ochrony danej

półmaski. W półmaskach 3M™ K111, 3M™ K112 i 3M™ K113

zawór wydechowy zmniejsza opory wydychania i ułatwia

odprowadzanie ciepła i wilgoci spod półmaski.

Klasa ochrony Zastosowanie
FFP1
3M™ K101
3M™ K111

Guma i tworzywa sztuczne

Produkcja farb

Budownictwo

Laboratoria

Kamieniołomy

Prace konstrukcyjne

Środki agrochemiczne

Rolnictwo

FFP2
3M™ K102
3M™ K112

Odlewanie żelaza i stali

Farmaceutyka

Budownictwo

Rolnictwo

Produkcja metali szlachetnych

Budowa/naprawa statków

Produkcja żywności

Sproszkowane środki 
chemiczne

Laboratoria

Sproszkowane konserwanty

Tartaki

FFP3
3M™ K113

Produkcja akumulatorów

Farmaceutyka

Budownictwo

Spawanie i zgrzewanie

Obróbka chemiczna

Budowa/naprawa statków

Odlewanie żelaza i stali

Charakterystyczne cechy półmaski z serii 3M™  K100:

 + Taśmy nagłowia nie posiadają 
elementów zawierających lateks

 + Unikalny system mocowania taśmy 
nagłowia zapewnia optymalne 
dopasowanie półmaski

 + Blaszki nosowe oznaczone odpowiednim 
kolorem pozwalają na łatwe rozpoznanie 
klasy ochrony danej półmaski:

 + FFP1 – żółty
 + FFP2 – niebieski
 + FFP3 – czerwony 

 + Zawór wydechowy:
 + Skutecznie odprowadza ciepło i wilgoć z półmaski
 + Odprowadza wydychane powietrze i minimalizuje 
ryzyko zaparowania okularów lub gogli

 + Występuje tylko w modelach 3M™ K111, 3M™ K112 
oraz 3M™ K113

 + Składana konstrukcja dwupanelowa 
półmaskiumożliwia jej złożenie, ułatwiając  
przechowywanie, w czasie gdy nie jest  
używana

 + Rombowy kształt przodu półmaski zapewnia  
zachowanie prawidłowego kształtu  
w środowiskach o dużej wilgotności

3M™ K101
Półmaska filtrująca
klasy P1

3M™ K102
Półmaska filtrująca
klasy P2

3M™ K111
Półmaska filtrująca
z zaworem wydechowym
klasy P1

3M™ K112
Półmaska filtrująca
z zaworem wydechowym
klasy P2

3M™ K113
Półmaska filtrująca
z zaworem wydechowym
klasy P3

Półmaski filtrujące 3M
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Seria klasyczna: 3MTM 8000
Seria półmasek filtrujących Classic zapewnia lekką, wygodną

i skuteczną ochronę dróg oddechowych przed pyłami

i mgłami. Wypukły kształt, konstrukcja z dwoma taśmami,

pianka w części nosowej i blaszka uszczelniająca umożliwiają

wygodne noszenie półmaski na twarzach różnych rozmiarów.

Unikatowy zawór stosowany w modelach 3M 8822,

3M 8812 i 3M 8833 oraz czasza odporna na wgniatanie

zapewniają komfortową ochronę, zwłaszcza w gorących

i wilgotnych warunkach pracy.

Półmaski te nie wymagają kosztownej i czasochłonnej konserwacji.

Seria klasyczna jest częścią naszego podstawowego

wyposażenia dla różnych środowisk pracy i spełnia wymogi

EN 149:2001. Opatentowana technologia zaworu 3M™ Cool Flow™

zapewnia zwiększony komfort użytkownika, pozwalając

na ucieczkę wydychanego ciepła i wilgoci spod półmaski.

Cechy i zalety:

Komfort
 + Tradycyjny wypukły kształt ze stalową 
blaszką w części nosowej i dwoma 
taśmami nagłowia

 + Wygodna, lekka konstrukcja

Bezpieczeństwo
 + Niezawodna, skuteczna ochrona 
przed drobnymi cząstkami

 + Wytrzymała, odporna na wgniatanie 
powłoka wewnętrzna

Zawór 3M™ Cool Flow™
 + Skutecznie odprowadza ciepło i wilgoć 
z półmaski, zapewniając bardziej 
komfortowe użytkowanie

 + Odprowadza wydychane powietrze 
i minimalizuje ryzyko zaparowania 
okularów lub gogli

Kompatybilne z:
 + Okularami i goglami 3M
 + Ochronnikami słuchu 3M

Półmaska kopułkowa 3M™ 8822
Klasyfikacja: EN 149:2001 FFP2
Ochrona: pyły/mgły
Zakres użycia: do 12 x NDS

Typowe zastosowania:
 + Budownictwo
 + Budowa i naprawa statków
 + Przemysł farmaceutyczny
 + Kauczuk/tworzywa sztuczne
 + Przemysł maszynowy
 + Hutnictwo żelaza i stali
 + Środki chemiczne dla rolnictwa
 + Garncarstwo/ceramika
 + Ogrodnictwo
 + Laboratoria
 + Rolnictwo
 + Produkcja metali nieszlachetnych
 + Środki spożywcze
 + Sproszkowane substancje chemiczne

Półmaski filtrujące 3M
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P2 P3

Półmaska filtrująca 3M™ 8710
Klasyfikacja: EN 149:2001+A1:2009 
FFP1 NR D
Ochrona: pyły/mgły
Maksymalny poziom ochrony:
do 4 x NDS

Półmaska filtrująca 3M™ 8812
Klasyfikacja: EN 149:2001+A1:2009 
FFP1 NR D
Ochrona: pyły/mgły
Maksymalny poziom ochrony:  
do 4 x NDS

Półmaska filtrująca 3M™ 8810
Klasyfikacja: EN 149:2001+A1:2009 
FFP2 NR D
Ochrona: pyły/mgły
Maksymalny poziom ochrony:
do 12 x NDS

Półmaska filtrująca 3M™ 8833
Klasyfikacja: EN 149:2001+A1:2009 
FFP3 R D
Ochrona: pyły/mgły
Maksymalny poziom ochrony: do 50 x NDS

Z zaworemBez zaworu 

Zestawy do testów dopasowania 3M
dla wszystkich jednorazowych półmasek firmy 3M
3M oferuje dwa zestawy służące do przeprowadzenia jakościowego testu dopasowania
półmasek: FT-10 (słodki) i FT-30 (gorzki). W zestawie FT-10 wykorzystywany jest roztwór
testowy sacharynianu sodu, tworzący aerozol o słodkim smaku, natomiast w FT-30
stosowany jest benzoesan denatonium, dający bardzo gorzki smak. Każdy zestaw zawiera
kaptur z kołnierzem, dwa nebulizatory, roztwór do sprawdzenia skuteczności, roztwór
testowy i szczegółowe instrukcje użytkownika. Wybór zestawu słodkiego lub gorzkiego zależy
od osobistych preferencji, aczkolwiek niewielki odsetek populacji nie jest w stanie wykryć
sacharyny – w tym przypadku należy użyć próby gorzkiej. Do zestawów testowych dostępne
są zapasowe kaptury, nebulizatory i roztwory.

Nr części 3M/Opis

FT-10

Zestaw do testów dopasowania – słodki (zawiera
kaptur, kołnierz, 2 nebulizatory, roztwór do testów
wrażliwości, roztwór do testów dopasowania
i laminowaną instrukcję użytkownika).

FT-30

Zestaw do testów dopasowania – gorzki (zawiera
kaptur, kołnierz, 2 nebulizatory, roztwór do testów
wrażliwości, roztwór do testów dopasowania
i laminowaną instrukcję użytkownika).

Części wymienne

FT-11 Roztwór do testów skuteczności, butelka 55 ml (słodki)

FT-12 Roztwór do testów dopasowania, butelka 55 ml (słodki)

FT-31 Roztwór do testów skuteczności, butelka 55 ml (gorzki)

FT-32 Roztwór do testów dopasowania, butelka 55 ml (gorzki)

FT-13 Nebulizator (1 w pudełku)

FT-14 Kaptury (2 kaptury w pudełku)

FT-15 Kołnierz (1 kołnierz w pudełku)

Półmaski filtrujące 3M
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FFP2

Cechy i zalety: 

Składana – opatentowana trójpanelowa konstrukcja
 + Unikalna trójpanelowa konstrukcja dopasowuje się  
do wszelkiego rodzaju rozmiarów i kształtów twarzy 

 + Dostosowuje się do ruchów twarzy
 + Odporna na zapadanie się: idealna do pracy  
w gorącym i wilgotnym środowisku 

NOWOŚĆ! Wyprofilowana blaszka nosowa 
 + Zakrzywiony, niskoprofilowy design
 + Dobrze dopasowuje się do nosa i konturów oczu
 + Zapewnia dobre pole widzenia oraz wspomaga 
kompatybilność z okularami

NOWOŚĆ! Technologia filtracyjna  
niskich oporów oddychania

 + Łączy zalety filtrującego materiału  
elektretowego 3M z technologią filtracyjną  
dla niskich oporów oddychania

 + Ulepszona łatwość oddychania  
i zwiększony komfort

NOWOŚĆ! Tłoczony panel górny 
 + Pomaga zmniejszyć parowanie okularów

Zawór 3MTM CoolFlowTM

 + Efektywna likwidacja nagromadzonego ciepła zapewnia 
chłodniejsze i bardziej komfortowe użytkowanie

 + Odprowadza wydychane powietrze i zmniejsza  
ryzyko parowania okularó

NOWOŚĆ! Innowacyjna patka podbródkowa
 + Poprawia łatwość składania i dopasowania  
do twarzy pomagając osiągnąć optymalne  
dopasowanie

Kompatybilny z 
 + Okularami 3M 
 + Środkami ochrony słuchu 3M

Komfort dla głowy I twarzy
 + Duża i miękka pianka nosowa  
oraz gładka, wewnętrzna wyściółka  
są wyjątkowo delikatne dla skóry  
w tworzeniu komfortu dla twarzy

Półmaska filtrująca 3MTM AuraTM 9322+ 
Klasyfikacja: EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D 
Ochrona: pyły/mgły 
Zakres użycia: do 12 x NDS

Nowe półmaski 3MTM AuraTM 9300+ są rezultatem ciągłego dążenia 3M 

do udoskonalenia komfortu. Są przepełnione niezwykłymi pomysłami, 

technologiami i materiałami, ale również zachowały wiele z cech, 

które sprawiły, że seria 9300 była tak wielce popularna. Nowe cechy 

to: technologia filtracyjna gwarantująca niskie opory oddychania 

dla ułatwienia oddychania przez całą Twoją zmianę, tłoczony panel 

górny redukujący parowanie okularów, wyprofilowane krawędzie 

poprawiające dostosowanie do okularów oraz innowacyjna patka 

podbródkowa, aby ułatwić dopasowanie do twarzy.   

Seria comfort: 3MTM AuraTM 9300+ 

Technologia 
filtracyjna 
niskich oporów 
oddychania 3MTM

Składana 
trójpanelowa 
konstrukcja

Zawór 3MTM  
CoolFlowTM

NOWOŚĆ!

Indywidualne pakowanie
 + Higieniczne pakowanie  
chroni półmaskę przed  
zanieczyszczeniem  
przed użyciem

 + Pozwala na praktyczne 
przechowywanie i dystrybucję  
w miejscach pracy

+

Półmaski filtrujące 3M
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FFP1 FFP1

FFP2 FFP3

FFP3

Półmaska filtrująca 3M™ Aura™ 9310+
Klasyfikacja: EN 149:2001+A1:2009
FFP1 NR D
Ochrona: pyły/mgły
Maksymalny poziom ochrony: do 4 x NDS

Półmaska filtrująca 3M™ Aura™ 9312+
Klasyfikacja: EN 149:2001+A1:2009
FFP1 NR D
Ochrona: Pyły/mgły
Maksymalny poziom ochrony: do 4 x NDS

Półmaska filtrująca 3M™ Aura™ 9320+
Klasyfikacja: EN 149:2001+A1:2009
FFP2 NR D
Ochrona: pyły/mgły
Maksymalny poziom ochrony: do 12 x NDS

Półmaska filtrująca 3M™ Aura™ 9330+
Klasyfikacja: EN 149:2001+A1:2009
FFP3 NR D
Ochrona: pyły/mgły
Maksymalny poziom ochrony: do 50 x NDS

Półmaska filtrująca 3M™ Aura™ 9332+
Klasyfikacja: EN 149:2001+A1:2009
FFP3 NR D
Ochrona: pyły/mgły
Maksymalny poziom ochrony: do 50 x NDS

Półmaska filtrująca 3M™ Aura™ 9312+Półmaska filtrująca 3M™ Aura™ 9310+

Półmaski filtrujące 3M
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FFP2

FFP3

+

Seria comfort: 3M™ Aura™ 9400+ 
Półmaski 3M™ Aura™ 9422+ i 9432+ zapewniają solidną i komfortową 

ochronę przed niebezpiecznymi cząstkami unoszącymi się w powietrzu 

przy zminimalizowaniu ryzyka zakażenia w ramach procesów produkcji 

spożywczej i farmaceutycznej. Są zrobione bez użycia zszywek czy też  

małych, łatwo odczepianych elementów oraz są dobrze widoczne 

zarówno dla oka jak i wykrywaczy metali.

Opracowane na innowacyjnej platformie 3M™ Aura™,  

jednorazowe półmaski 9422+ i 9432+ dopasowują się do wszelkich 

kształtów i rodzajów twarzy. Wygodne do noszenia i ułatwiające 

oddychanie są idealne do stosowania w gorących i wilgotnych 

środowiskach.

Półmaska filtrująca  
3M™ Aura™ 9422+ 
Klasyfikacja:  
EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D 
Ochrona: pyły/mgły 
Zakres użycia: do 12 x NDS

Półmaska filtrująca  
3M™ Aura™ 9432+ 
Klasyfikacja:  
EN 149:2001+A1:2009 FFP3 NR D  
Ochrona: pyły/mgły 
Zakres użycia: do 50 x NDS

Składana 
trójpanelowa 
konstrukcja

Zawór 3M™  
CoolFlow™

Technologia 
filtracyjna 
niskich oporów 
oddychania 3M

Indywidualne pakowanie 
 + Higieniczne pakowanie  
chroni półmaskę przed  
zanieczyszczeniem  
przed użyciem

 + Pozwala na praktyczne 
przechowywanie i dystrybucję  
w miejscach pracy

Cechy i zalety:

Widoczne dla wykrywaczy metali: 
 + Wtopiona metalowa blaszka nosowa szczelnie  
umieszczona pomiędzy warstwami półmaski zapew-
nia bezpieczeństwo Twojej produkcji.

NOWOŚĆ! Pozbawione zszywek
 + Pomaga zredukować ryzyko skażenia  
dla Twojej produkcji 

NOWOŚĆ! Wyprofilowany panel nosowy
 + Zakrzywiony, niskoprofilowy design polepsza  
pole widzenia i wspomaga dostosowanie się  
do okularów

 + Dobrze dopasowuje się do nosa i konturów oczu

NOWOŚĆ! Tłoczony panel górny
 + Pomaga zmniejszyć parowanie okularów

Składana – opatentowana  
trójpanelowa konstrukcja

 + Unikalna trójpanelowa konstrukcja dopasowuje się 
do wszelkiego rodzaju rozmiarów i kształtów twarzy 

 + Dostosowuje się do ruchów twarzy
 + Odporna na zapadanie się: idealna do pracy  
w gorącym i wilgotnym środowisku 

Zawór 3M™ CoolFlow™
 + Efektywna likwidacja nagromadzonego ciepła zapew-
nia chłodniejsze i bardziej komfortowe użytkowanie

 + Odprowadza wydychane powietrze  
i zmniejsza ryzyko parowania okularów

Rozpoznawalny kolor niespożywczy
 + Jasno-niebieski w celu szybkiego odnalezienia  
i rozpoznania

NOWOŚĆ! Technologia filtracyjna  
niskich oporów oddychania

 + Łączy zalety filtrującego materiału elektretowego 
3M z technologią filtracyjną dla niskich oporów 
oddychania

 + Ulepszona łatwość oddychania  
i zwiększony komfort

NOWOŚĆ! Innowacyjna patka podbródkowa
 + Poprawia łatwość składania i dopasowania  
do twarzy pomagając osiągnąć optymalne  
dopasowanie

Kompatybilne z: 
 + Okularami 3M 
 + Środkami ochrony słuchu 3M

NOWOŚĆ!

Półmaski filtrujące 3M
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P3

Cechy i zalety:

Miękki wewnętrzny materiał uszczelniający styk z twarzą
 + Polepsza uszczelnienie styku z twarzą
 + Zwiększa komfort użytkownika
 + Jeśli półmaska ma być używana przez więcej niż jedną zmianę, 
dla utrzymania higieny należy użyć ściereczki 3M 105

Solidna czasza i kopułkowa konstrukcja
 + Solidna i trwała konstrukcja pozwala 
na stosowanie przez więcej niż jedną zmianę 
i daje większe poczucie bezpieczeństwa

Zaawansowany elektretowy materiał filtru 3M
 + Zwiększona powierzchnia filtru wydłuża 
czas eksploatacji filtru. Większa pojemność  
filtru przeciwpyłowego

 + Skuteczna filtracja połączona z niskimi  
oporami oddychania

 + Niezmiennie wysokie osiągi

Kodowany kolorami opis zaworu
 + Klasa ochrony łatwa do rozpoznania 
na podstawie kodu barwnego

Zawór 3M™ Cool Flow™
 + Skutecznie odprowadza ciepło i wilgoć z półmaski
 + Odprowadza wydychane powietrze i minimalizuje 
ryzyko zaparowania okularów lub gogli

Regulowane plecione taśmy nagłowia
 + Pomagają uzyskać poczucie większego bezpieczeństwa 
i poprawiają komfort noszenia na szyi, twarzy i głowie

Dostępne w dwóch rozmiarach:
 + EMały/średni
 + Średni/duży

Kompatybilne z:
 + Okularami i goglami 3M
 + Ochronnikami słuchu 3M

Półmaska 3M™ 8835
asyfi kacja: EN 149:2001 FFP3 D
Ochrona: pyły, mgły, dymy metali
Zakres użycia: do 50 x NDS

Seria premium: 3M™ 8000
Seria półmasek filtrujących Premium zapewnia najwyższe

bezpieczeństwo i spełnia wymogi testu zatykania cząstkami

półmasek FFP (twarzowych półmasek filtrujących), które

można stosować dłużej niż jedną zmianę.

Półmaska filtrująca 8835 firmy 3M zapewnia wyjątkowy

komfort dzięki lekkiej i nieprzylegającej do twarzy

konstrukcji, dużej powierzchni miękkiego materiału

uszczelniającego, który zapewniaja maksymalną filtrację

oraz minimalizuje gromadzenie się ciepłego powietrza

pod maską, zaworowi wydechowemu, który minimalizuje

gromadzenie się wilgoci w pewnych warunkach pracy oraz

regulowanym paskom o czterech punktach zaczepienia

i regulowanej blaszce nosowej zapewniającej komfortowe

dopasowanie do twarzy.

Typowe zastosowania:
 + Budownictwo
 + Budowa i naprawa statków
 + Przemysł farmaceutyczny
 + Spawanie i lutowanie
 + Obróbka chemikaliów
 + Hutnictwo żelaza i stali
 + Produkcja baterii akumulatorowych

Seria comfort: 3M™ Aura™ 9400+ 

Półmaski filtrujące 3M
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P3P2

Z zaworem Z zaworem

Półmaska 3M™ 8825
Klasyfikacja: EN 149:2001 FFP2 D
Ochrona: pyły, mgły, dymy metali
Zakres użycia: do 12 x NDS

Półmaska 3M™ 8835
Klasyfikacja: EN 149:2001 FFP3 D
Ochrona: pyły, mgły, dymy metali
Zakres użycia: do 50 x NDS

Regulowane, szerokie taśmy nagłowia pozwalają na indywidualne
dopasowanie do twarzy

Duże, miękkie uszczelnienie twarzy zapewnia doskonałą wygodę
i ochronę użytkownika

Półmaski filtrujące 3M
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P2

P2

Cechy i zalety:

Mocna konstrukcja powłoki i kopułki
 + Zewnętrzna trudnopalna powierzchnia  
zmniejsza wpływ odprysków spawalniczych

 + Dobrze dostosowuje się do większości  
kształtów i wielkości twarzy

 +  Odporna na zapadanie się

Miękki wewnętrzny pierścień uszczelniający  
twarz (jedynie w modelu 9928)

 + Zapewnia poczucie bezpieczeństwa
 + Zwiększa komfort użytkownika
 + Można go czyścić w higieniczny sposób  
(za pomocą środka czyszczącego 
do uszczelniaczy twarzy 105 3M)

Zawór 3M™ Cool Flow™
 + Skutecznie usuwa nagromadzone ciepło i wilgoć,  
zapewniając chłód i bardziej wygodne noszenie

 + Usuwa wydychane powietrze i zmniejsza ryzyko  
zaparowania środków ochrony oczu

Kodowane kolorystycznie oznakowanie  
słowne zaworu

 + Łatwość rozpoznania poziomu ochrony (FFP2)  
za pomocą kodowania kolorystycznego

Warstwa węgla
 + Zapewnia ochronę przed gazem ozonowym  
i uwalnia od drażniących zapachów (poniżej NDS)

Regulowane, plecione taśmy na głowę
 + Pomagają zapewnić komfort w okolicy twarzy, głowy i szyi

Kompatybilne z
 + Środkami ochrony oczu 3M
 + Środkami ochrony słuchu 3M
 + Osłoną głowy stosowaną podczas spawalnia 3M™ Speedglas™
 + Osłonami spawalniczymi – konstrukcja o niskiej rozpiętości,  
aby umożliwić kompatybilność z osłonami spawalniczymi

Półmaska filtrująca 3M™ 9925  
stosowana podczas spawania

Klasyfikacja: EN 149:2001 FFP2 NR D
Ochrona: pyły/mgły/ozon/drażniące zapachy

Maksymalny poziom użytkowania: 10 x NDS dla ozonu
10 x NDS dla pyłów

Półmaski chroniące przed dymami spawalniczymi
Półmaski 3M 9925 i 3M 9928 chroniące przed dymami  

spawalniczymi zapewniają lekką, skuteczną, wygodną i higieniczną 

ochronę dróg oddechowych przed pyłami, mgłami i dymami oraz  

są odporne na zapychanie się przez dłuższy okres stosowania  

w środowisku dymów spawalniczych. Wypukły kształt zwiększa 

komfort użytkownika; zawór wydechowy 3M™ Cool Flow™  

ogranicza nagromadzanie się wilgoci, szczególnie w warunkach 

pracy o wysokiej temperaturze i wilgotności. Czteropunktowe, 

regulowane taśmy nagłowia oraz regulowane blaszki nosowe 

pomagają w osiągnięciu wygodnego dopasowania. Półmaski  

3M 9925 i 9928 zostały zaprojektowane specjalnie do zastosowania 

podczas spawania, aby zapewnić ochronę przed ozonem i dymami 

spawalniczymi oraz uwolnić od drażniących zapachów. Półmaski te 

nie wymagają kosztownej i czasochłonnej konserwacji.

Inne dostępne półmaski 
przeciwpyłowe 3M 

 stosowane podczas 
 spawania, niewymagające 

 konserwacji

Typowe zastosowania
 + Budownictwo
 + Produkcja metali podstawowych
 + Budowa/ naprawa statków
 + Garncarstwo
 + Sproszkowane substancje chemiczne
 + Spawanie i lutowanie
 + Odlewnictwo żelaza i stali
 + Produkcja metali
 + Produkcja farb

Wysoce 
wydajne 
media 
filtracyjne  
3M

Zawór 3M™ 
Cool Flow™

Uszczelnienie 
twarzy
(jedynie  
w modelu
9928)

Regulowane 
paski ze 
sprzączką

Węgiel 
aktywowany

Półmaska filtrująca 3M™ 9928 stosowana  
podczas spawania
Klasyfikacja: EN 149:2001+A1:2009 FFP2 R D
Ochrona: Pyły/ mgły/ozon/drażniące zapachy
Maksymalny poziom użytkowania:  10 x NDS dla ozonu  

10 x NDS for dla pyłów
Poniżej NDS dla drażniących zapachów

Półmaski filtrujące 3M
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Specjalistyczne półmaski filtrujące
Specjalistyczne półmaski filtrujące firmy 3M zostały opracowane dla 

konkretnych środowisk pracy. Półmaski te posiadają wbudowaną warstwę 

węgla aktywowanego, dzięki czemu zapewniają ochronę przed przykrymi 

zapachami par organicznych (poniżej NDS). Mają szeroki wachlarz 

zastosowań, od spawania aż po sortowanie odpadów. Seria półmasek 

Speciality zapewnia skuteczną i komfortową ochronę dróg oddechowych 

przed pyłami i mgłami. Daje też dodatkową ulgę od par organicznych  

lub gazów kwaśnych, takich jak dwutlenek siarki i fluorowodór 

o niskich stężeniach (w zależności od typu produktu). Wypukły kształt, 

konstrukcja z dwoma taśmami, piankowe uszczelnienie w okolicy nosa  

i blaszka uszczelniająca gwarantują komfort użytkowania na twarzach  

o różnych rozmiarach. Opatentowany zawór 3M™ Cool Flow™  

w modelach 3M 9914 i 3M 9926 oraz cechująca wszystkie modele 

odporna na wgniatanie czasza półmaski zapewniają trwałą i komfortową 

ochronę, zwłaszcza w warunkach podwyższonej temperatury i wilgotności. 

Półmaski te nie wymagają kosztownej i czasochłonnej konserwacji.

Cechy i zalety:

Solidna powłoka
i kopułkowa konstrukcja

 + Dobrze dopasowuje się do większości 
kształtów i rozmiarów twarzy

 + Nie odkształca się podczas użytkowania
 + Odporna na wgniatanie

Zaawansowany elektretowy
materiał filtru 3M

 + Skuteczna filtracja połączona 
z niskimi oporami oddychania

 + Niezmiennie wysokie osiągi

Zawór 3M™ Cool Flow™
 + Skutecznie odprowadza ciepło i wilgoć 
z półmaski, zapewniając chłodniejsze 
i wygodniejsze noszenie

 + Odprowadza wydychane powietrze 
i minimalizuje ryzyko zaparowania 
okularów lub gogli

Warstwa węgla aktywnego
 + Zapewnia ochronę przed ozonem i ulgę 
od zapachów na poziomie uciążliwym 
(poniżej NDS)

Taśmy kodowane kolorami
 + Klasa ochrony łatwa do rozpoznania 
na podstawie kodu barwnego taśm 
(żółty = FFP1)

Kompatybilne z:
 + Okularami i goglami 3M
 + Ochronnikami słuchu 3M

Półmaska specjalistyczna 3M™ 9914
Klasyfi kacja: EN 149:2001 FFP1
Ochrona: pyły, mgły, pary organiczne
na poziomie uciążliwym
Zakres użycia: do 4 x NDS dla cząstek,
poniżej NDS dla par organicznych

Półmaska specjalistyczna 3M™ 9906
Klasyfi kacja: EN 149:2001 FFP1
Ochrona: pyły, mgły, i fluorowodór
na poziomie uciążliwym
Zakres użycia: do 4 x NDS dla cząstek,
poniżej NDS dla fluorowodoru

Półmaska specjalistyczna 3M™ 9913
Klasyfi kacja: EN 149:2001 FFP1
Ochrona: pyły, mgły, pary organiczne
na poziomie uciążliwym
Zakres użycia: do 4 x NDS dla cząstek,
poniżej NDS dla par organicznych

Półmaska specjalistyczna 3M™ 9915
Klasyfi kacja: EN 149:2001 FFP1
Ochrona: pyły, mgły, gazy kwaśne
na poziomie uciążliwym
Zakres użycia: do 4 x NDS dla cząstek,
poniżej NDS dla gazów kwaśnych

Inne dostępne jednorazowe  
półmaski specjalistyczne 3M™:

Półmaska specjalistyczna 3M™ 9926
Klasyfi kacja: EN 149:2001 FFP2
Ochrona: pyły, mgły, gazy kwaśne
na poziomie uciążliwym
Zakres użycia: do 12 x NDS dla cząstek,
poniżej NDS dla gazów kwaśnych

Półmaski filtrujące 3M
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Szeroka gama sprzętu do ochrony osobistej* 
Oferta firmy 3M obejmuje wysokiej jakości innowacyjne rozwiązania chroniące ludzi podczas pracy. Oto kilka przykładów:

Więcej informacji na naszej stronie internetowej 
www.3M.pl/bhp

* Zdjęcia przykładowych produktów.

Ochrona dróg oddechowych Aktywna i pasywna ochrona słuchu

Ochrona wzroku Ochrona głowy    

Kombinezony ochronne Ochrona spawacza
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