
Άνεση, αναπνοή και  
απλότητα νέας γενιάς.
Παρουσιάζουμε την 3M™ Secure Click™ 
Επαναχρησιμοποιούμενη Μάσκα Μισού 
Προσώπου, Σειρά HF-800.

Σχεδιασμένη με έξυπνα χαρακτηριστικά η 3M™ 
Secure Click™ Μάσκα Μισού Προσώπου είναι άνετη 
και αξιόπιστη. 

Προσφέρει καλύτερη άνεση και ροή αναπνοής με το 
πρώτο στον κόσμο σύστημα φίλτρων διττής  ροής.



Σας παρουσιάζουμε την 

3M™ Secure Click™ Επαναχρησιμοποιούμενη Μάσκα 
Μισού Προσώπου, Σειρά HF-800.

Σχεδιασμένη με έξυπνα χαρακτηριστικά, η 3M™ Secure Click Επαναχρησιμοποιούμενη Μάσκα Μισού Προσώπου Σειρά HF-800, 
συμβάλλει στην προστασία από σωματίδια και μεγάλη ποικιλία αερίων και ατμών όταν χρησιμοποιείται με εγκεκριμένα 3M™ 
Secure Click™ Φίλτρα.

Διάφραγμα ομιλίας
Έχει σχεδιαστεί για να παρέχει  
ευκολότερη επικοινωνία κατά  
την εργασία.

Νέο

Μοναδικό 
Κούμπωμα Φίλτρου
Ευθυγραμμίστε τα σημεία 
σύνδεσης και πιέστε για να 
ακούσετε ένα κλικ.

Νέο

Κουμπί ελέγχου εφαρμογής
Παρέχει αυξημένη σιγουριά στον 
εργαζόμενο ότι η μάσκα προστασίας 
της αναπνοής έχει φορεθεί σωστά.

Νέο

Βαλβίδα Εκπνοής 
Βοηθάει να κατευθύνει 
τον εκπνεόμενο αέρα 
και τους υδρατμούς 
προς τα κάτω.

Επαναχρησιμοποιούμενη Μάσκα Μισού Προσώπου

HF-801 - Small HF-802 - Medium HF-803 - Large

Επαναχρησιμοποιούμενη Μάσκα Μισού Προσώπου με Διάφραγμα Ομιλίας

HF-801SD - Small HF-802SD - Medium HF-803SD - Large

Νέο
Πατενταρισμένη, εύκαμπτη 
προσωπίδα σιλικόνης
Παρέχει πιο απαλή αίσθηση, για 
περισσότερη άνεση στο πρόσωπο 
του χρήστη. 

Κούμπωμα που 
ρυθμίζεται εύκολα 
Απλή αμφίδρομη προσαρμογή: 
τραβήξτε τους ιμάντες για να 
σφίξετε, πιέστε τα πλαϊνά για να 
τους χαλαρώσετε. 

Νέο
Καλύτερη 
δυνατότητα αναπνοής
Δύο φίλτρα διπλής ροής σε κάθε μάσκα, 
που συνδυάζουν τέσσερα κανάλια ροής 
αέρα, για ακόμα πιο άνετη αναπνοή.

Φίλτρα με Τραπεζοειδές Σχήμα 
Για συμβατότητα με ορισμένες ασπίδες 
συγκόλλησης και λείανσης.



Αισθανθείτε:

Ελέγξτε:

Μιλήστε:

Νιώστε τη μεγαλύτερη 
διαπερατότητα στην 
αναπνοή και την άνεση που 
παρέχεται από το πρώτο 
σύστημα παγκοσμίως 
τετραπλής ροής με 
συνδυασμό φίλτρου αερίων 
και ατμών. 

Αυξημένη εμπιστοσύνη 
ότι η μάσκα προστασίας 
της αναπνοής έχει φορεθεί 
σωστά με εύκολο έλεγχο 
εφαρμογής από τον χρήστη 
με ένα άγγιγμα.

Διαθέτει το διάφραγμα 
ομιλίας που έχει σχεδιαστεί 
για ευκολότερη επικοινωνία 
κατά την εργασία.

Ακούστε:

Εργαστείτε νιώθοντας τη 
σιγουριά, που παρέχει η 
ολοκαίνουρια σύνδεση Secure 
Click, ότι τα φίλτρα έχουν 
τοποθετηθεί σωστά. Απλά 
ευθυγραμμίστε τα σημεία 
σύνδεσης και πιέστε για να 
ακούσετε ένα κλικ.



Φίλτρα Αερίων και Ατμών 

Συνδυασμός Φίλτρων  
Αερίων και Ατμών

Φίλτρα Σωματιδίων

Φίλτρα Σωματιδίων με Ανακούφιση 
από Δυσάρεστα Επίπεδα Οργανικών 

Ατμών & Προστασία από Όξινα Αέρια 
και Όζον έως και 10 φορές το OEL

Ανταλλακτικά Φίλτρα Σωματιδίων

Ανταλλακτικό Κάλυμμα Συγκράτησης 
Φίλτρου

Η Μάσκα Μισού Προσώπου της Σειράς HF-800 και τα σχετικά με αυτήν φίλτρα έχουν αντίσταση στην εισπνοή λιγότερη από 5 mbar, όταν η μέτρηση πραγματοποιείται στα 
95 λίτρα/λεπτό συνεχώς.

Τμήμα Μέσων Ατομικής 
Προστασίας 

3M Ελλάς ΜΕΠΕ 
Λεωφόρος Κηφισίας 20  
151 25 Μαρούσι 
Αττική 
Τηλ: 210 68 85 300 
www.3M.gr/safety

Για εκπαίδευση και συμβουλές για τις μάσκες προστασίας 
της αναπνοής, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο 
της 3M.

Παρακαλούμε, ανακυκλώστε. Εκτυπώθηκε στην Ελλάδα. 
© 3M 2019. Τα 3M και Secure Click είναι εμπορικά 
σήματα της 3M. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 
70-0716-9777-8. J450805

D8055 A2D8051 A1 D8059 ABEK1

D8094 ABEKP3 R D8095 A2P3 R
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D3138 P3 R / Δυσάρεστων  
Οργανικών Ατμών & Όξινων αερίων

Κάλυμμα Συγκράτησης Φίλτρου D701
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D3125 P2 R

D3128 P2 R / Δυσάρεστων  
Οργανικών Ατμών & Όξινων αερίων
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3M™ Secure Click™ Επαναχρησιμοποιούμενη 
Μάσκα Μισού Προσώπου, Σειρά HF-800

Σημείωση: Η 3M δεν αποδέχεται ουδεμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση, η οποία προκύπτει από τη χρήση 
οποιωνδήποτε παρεχόμενων πληροφοριών και ο χρήστης πρέπει να ορίσει ότι τα προϊόντα είναι 
κατάλληλα για τη χρήση για την οποία προβλέπονται. Κανένα σημείο της παρούσας δήλωσης δεν 
θεωρείται ότι εξαιρεί ή περιορίζει την ευθύνη της 3M για θάνατο ή σωματικό τραυματισμό που θα 
προκύψει από την αμέλειά της ή από δόλια παραπλανητική παρουσίαση εκ μέρους της.

Σειρά HF-800SD Σειρά HF-800


