3M Veiligheidsproducten
Catalogus van de 3M™ 8300 Serie Stofmaskers
SAFETY
PRODUCTS

Maak

van elke
dag een

comfortabele
veilige dag

3M™ Onderhoudsvrije stofmaskers

De 3M™ 8300 Serie Stofmaskers
De 8300 Serie is de nieuweling in het 3M assortiment voor ademhalingsbescherming.
De comfortabele ‘cushion-fit’ biedt u zacht comfort tijdens het harde werken.
7 op 10 mensen gaven de voorkeur aan de 3M™ 8300 Serie Stofmaskers*
Bij het ontwerpen van de 8300 Serie kwam comfort op de eerste plaats. De superzachte,
gewatteerde voering geeft onmiddellijk een comfortabel gevoel dat onverminderd
voortduurt, en de stevige uitvoering maakt de 8300 Serie sterk en duurzaam. Dit alles
draagt alleen maar bij tot het draagcomfort van de gebruiker.
3M biedt een uitgebreid assortiment ademhalingsbescherming aan – u kunt kiezen
uit verschillende beschermingsniveaus en -stijlen die het best aan uw behoeften
beantwoorden.
Neem uw veiligheid persoonlijk. Neem ademhalingsbescherming ernstig.

Maak van elke dag een comfortabele veilige dag
met de 3M™ 8300 Serie
M-Neusbeugel

Gevlochten hoofdbanden

• Gebruikers kunnen de neusbeugel
snel en gemakkelijk rond de neus
vormen waardoor het masker
meer comfort biedt.

• Alle materialen werden geselecteerd
voor extra comfort en duurzaamheid.
• Hoofdbanden met kleurcode maken het
makkelijk het beschermingsniveau te
identificeren.

Stevige buitenschaal
• De constructie van de schaal
biedt de gebruikers extra
duurzaamheid.

‘Cushion-Fit’ Voering
• Door de superzachte, gewatteerde
voering blijft het draagcomfort voor
de werknemers gegarandeerd.

Zachte gewafelde rand
• De soepele, geweven rand
biedt een comfortabele en
veilige pasvorm.

3M™ Cool Flow™ Valve
• Het 3M™ Cool Flow™ Valve vermindert
warmte- en vochtopbouw zodat
werknemers van een comfortabele
bescherming genieten, zelfs in warme
en vochtige omstandigheden.

Krachtig filtermateriaal
• Door het 3M™ Advanced Electret
filter materiaal kunnen gebruikers
eenvoudiger door het stofmasker
ademhalen en zo genieten van een
comfortabelere bescherming.

3M™ 8300 Serie Stofmaskers

*gebaseerd op een onderzoek uitgevoerd door 3M bij 132 bestaande 3M klanten, waarbij 73% van de gebruikers de stofmaskers van de 8300
serie als “beter of veel beter” beoordeelde bij het maken van volgende vergelijkingen: 3M™ 8710 versus 3M™ 8310 Stofmaskers, 3M™ 8810 versus
3M™ 8310 Stofmaskers en 3M™ 8822 versus 3M™ 8322 Stofmaskers. Neem contact op met 3M voor meer bijzonderheden.

Zonder ventiel:
3M™ 8310 (FFP1 NR D) 3M™ 8320 (FFP2 NR D)
Stofmasker
Stofmasker

Met ventiel:
3M™ 8312 (FFP1 NR D) 3M™ 8322 (FFP2 NR D) 3M™ 8833 (FFP3 R D)
Stofmasker
Stofmasker
Stofmasker

Voor training en ondersteuning inzake ademhalingsbescherming neemt u best contact op met uw plaatselijke
3M vertegenwoordiger. Of bezoek: www.3Msafety.be.

3M™ Onderhoudsvrije stofmaskers

3M™ 8300 Serie Stofmaskers: Gids voor voornaamste sectoren
Zonder ventiel:

Met ventiel:

3M™ 8310

•
•
•
•
•

Bouwsector
Landbouw
Steenwinning
Pottenbakkerij/Keramiek
Engineering

3M™ 8320

•
•
•
•
•

Bouwsector
Landbouw
Steenwinning
Pottenbakkerij/Keramiek
Engineering

3M™ 8312

•
•
•
•
•

3M™ 8322

Farmaceutische sector
Houtzagerijen
Chemische sector
Auto-industrie
Bouwsector

•
•
•
•
•

3M™ 8833

IJzer- & staalgieterijen
Scheepsbouw
Chemische sector
Metaalbewerking
Bouwsector

•
•
•
•
•

Farmaceutische sector
Scheepsbouw
Asbest
Metaalbewerking
Chemische sector

De bovenstaande lijst met sectoren is niet volledig, maar vermeldt enkele specifieke sectoren waarvoor de 3M™ 8300 Serie Stofmaskers geschikt kunnen zijn.
Wanneer ze op de juiste manier worden gebruikt en gedragen, bieden alle stofmaskers uit de 3M™ 8300 Serie ademhalingsbescherming tegen vaste en niet-vluchtige
vloeibare stoffen – het juiste beschermingsniveau hangt af van de concentratie van contaminanten in de omgeving, de grenswaarden en andere risicofactoren.
Waarschuwing: De keuze van de juiste persoonlijke ademhalingsbescherming hangt af van de specifieke situatie waarin u werkt en moet gemaakt worden door iemand die kennis heeft van de
arbeidsomstandigheden en de grenswaarden voor persoonlijke ademhalingsbescherming. Details betreffende prestaties en beperkingen staan op de verpakking en de gebruiksaanwijzing van het
masker. Voordat hij een van deze maskers gebruikt, moet de drager de gebruiksaanwijzing voor elk product lezen en begrijpen. De specifieke wetgeving voor elk land moet in acht worden genomen.

Voor training en ondersteuning inzake ademhalingsbescherming neemt u best contact op met uw plaatselijke 3M vertegenwoordiger.

De 3M™ 8300 Gids van Kenmerken en Voordelen
Productgegevens

Eigenschappen

Voordelen

3M™ Advanced Electret
Filtermateriaal

• Doeltreffende filtratie gecombineerd
met een lage weerstand

• Consequent hoge prestaties

3M™ Cool Flow Valve
(3M™ 8312, 8322, 8833 Stofmaskers)

• Doeltreffende afvoer van warmteen vochtopbouw

• Koeler en aangenamer om te dragen
• Voert uitgeademde lucht af en vermindert het risico op beslaan
van de bril

Product met duurzame buitenschaal

• Stevige buitenschaal

• Verbetert de inklapbestendigheid

M-Neusbeugel

• Ontwerp neusbeugel

• Gemakkelijk aanpasbaar voor minder drukpunten en een groter
draagcomfort op de neus

Gevlochten hoofdbanden

• Duurzame riemen
• Met kleurcode

• Zorgt voor meer comfort aan het gezicht, het hoofd en de nek
en geeft een veilig gevoel
• Geeft het prestatieniveau aan

Gelaatsafdichting
(Alleen 3M™ 8833 Stofmasker)

• Zachte gelaatsafdichting aan
de binnenkant

• Zacht en veilig
Past zich aan het gelaat aan voor bijkomend
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