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S 3M™ Respirátormi 8300 oceníte výhody mäkkej výstuže, ktoré vám spríjemnia 
ťažkú prácu.

Pri návrhu respirátorov zo série 8300 sa zohľadňovalo najmä pohodlie. Super 
mäkká výstuž poskytuje okamžitý a trvalý komfort, kým robustný dizajn dodáva 
sérii 8300 charakter odolných a trvanlivých produktov. To všetko napomáha pri 
zvyšovaní pohodlia používateľa. Spoločnosť 3M ponúka komplexný sortiment 
ochrany dýchacích ciest, ktorý zahŕňa rôzne úrovne a štýly ochrany, a umožňuje 
vám vybrať si ochranu, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám.

3M™ Časticové respirátory 8300

Typické použitie
 Ŕ Stavebníctvo
 Ŕ Ťažba v lomoch
 Ŕ Hrnčiarstvo/výroba keramiky
 Ŕ Strojárstvo
 Ŕ Farmaceutický priemysel
 Ŕ Píly
 Ŕ Oceliarne a zlievarne
 Ŕ Stavba lodí
 Ŕ Spracovanie kovov

Vlastnosti a výhody:
Prešívané remienky

 Ŕ Materiál bol zvolený vzhľadom 
na maximálne pohodlie a trvanlivosť

 Ŕ Farebne označené remienky 
na upevnenie k hlave zabezpečujú 
jednoduchú identifikáciu úrovne 
ochrany

Nosová spona M
 Ŕ Nosová spona umožňuje 
používateľom rýchle a jednoduché 
upravenie v okolí nosa a ponúka 
väčšie pohodlie

Robustný vonkajší kryt
 Ŕ Konštrukcia krytu ponúka 
používateľom dlhšiu životnosť 
produktu

3M™ Cool Flow™ Výdychový Ventil
 Ŕ Ventil Cool Flow znižuje akumuláciu 
tepla a ponúka používateľom 
pohodlnú ochranu aj v horúcom 
a vlhkom prostredí

3M™ Vysokoúčinný filtračný materiál
 Ŕ Účinná filtrácia pomáha 
používateľom ľahko dýchať 
cez respirátor a poskytuje ešte 
pohodlnejšiu ochranu

Mäkká vnútorná vrstva Cushion-Fit
 Ŕ Super mäkká polstrovaná vnútorná 
výstelka zvyšuje pohodlie 
používateľa

Okraj z mäkkej peny Soft Waffle Edge
 Ŕ Ohybný štruktúrovaný okraj 
poskytuje pohodlné nosenie a pocit 
zaistenia na tvári

Mäkká vnútorná dosadacia línia Soft 
Inner Face Seal (len 8833)

 Ŕ Umožňuje bezpečné nasadenie, ktoré 
sa prispôsobí potrebám používateľa 
a zvyšuje jeho pohodlie

 Ŕ Respirátor je možné vyčistiť 
na zaistenie hygieny používateľa, 
ak sa používa dlhšie než na jednej 
zmene

3M™ Časticový respirátor 8322*
Klasifikácia: EN 149:2001+A1:2009  
FFP2 NR D

Ochrana: Prach/aerosól

Nominálny ochranný faktor: 12

FFP2

FFP3

3M™ Časticový respirátor 8833
Klasifikácia: EN 149:2001+A1:2009
FFP3 R D
Ochrana: Prach/aerosól
Nominálny ochranný faktor: 50

3M™ Časticové respirátory na jedno použitie

*8710 je momentálne k dispozícii len 
v niektorých krajinách (Česká republika, 
Maďarsko).


