3M Afdeling Veiligheidsproducten

3M™ Onderhoudsvrije stofmaskers

De catalogus van de K100-serie Stofmaskers

SAFETY
PRODUCTS

Productkeuzegids
Toepassing

FFP1

FFP2

3M™ K101 / 3M™ K111 3M™ K102 / 3M™ K112

FFP3
3M™ K113

Omgang met / keuren van dieren
Bouwwerkzaamheden
Schoonmaken van dierenhokken
Schoonmaken van oogstmachines
Composteren
Gewasbesproeiing (op waterbasis)
Vee voeren
Graanopslag / silo's
Oogsten (gewasstof)
Onderhoud van planten en uitrusting
Stro fijnhakken en blazen
Vee verzorgen
Cementstof
Beton afbikken/boren
Sloopwerk
Isoleren van zolderkamers
Pleisterwerk
Trommelen
Betonspuiten
Grind scheppen
Tegelzetten
Houtbewerking
Met de bulldozer werken
Stralen
Snijden/afbikken/boren
Schuren
Tunnelaanleg
Schoonmaken/besturen van machines

Additional
PPE

Makkelijk te
AANVULLENDE
PBM
GEHOORBESCHERMING
OOGBESCHERMING
HOOFDBESCHERMING
LICHAAMSBESCHERMING

Deze keuzegids is slechts een algemene leidraad om te bepalen welke producten mogelijk geschikt zijn voor bepaalde
toepassingen - dit mag echter niet het enige criterium zijn om een product te kiezen. De keuze voor de meest
geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) hangt af van de specifieke situatie waarin u werkt en moet
gemaakt worden door iemand die kennis heeft van de vastgestelde risico’s, de werkelijke arbeidsomstandigheden en
de beperkingen van de PBM. Details betreffende prestaties en beperkingen staan beschreven op de verpakking en in
de gebruiksaanwijzing van het product. Bij twijfel kunt u contact opnemen met een veiligheidsdeskundige of 3M.
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bestellen

dragen

3M™ Onderhoudsvrije stofmaskers

De K100-serie platgevouwen stofmaskers
Synthetische hoofdbanden

Verstelbare neusbeugel

• bevatten geen componenten die
gemaakt zijn van natuurlijk rubberlatex

• makkelijk te controleren of de juiste
bescherming wordt gedragen in
de werkplaats

• verlagen het risico op
allergische reacties

• geel: FFP1, blauw: FFP2, rood: FFP3
volgens EN149:2001

Enkelvoudige band

• metaaldetecteerbaar

• makkelijk te verstellen voor een
comfortabele pasvorm

Ruitvormige frontplaat

• zonder nietjes

• zorgt ervoor dat het masker
zijn vorm houdt, zelfs in een zeer
warme of vochtige omgeving

Handig platgevouwen
• zo kan het masker makkelijk worden
weggeborgen wanneer het niet wordt gebruikt

Uitademventiel

Compatibiliteit

De K100-serie : even makkelijk te
bestellen als te dragen
Veiligheid kent geen prijs, maar hoeft daarom niet duur te zijn.

• vermindert de opstapeling van hitte in
een warme of vochtige omgeving, of bij
fysiek hard werk*

• met de meeste oog- en gehoorbeschermingsproducten
van 3M Uitademventiel

• verhoogt het ademhalingscomfort over
lange periodes

“D” markering
• voldoet aan de verstoppingsvereisten volgens EN149:2001

* enkel 3M™ K111, 3M™ K112 en 3M™

• garandeert een langere levensduur met behoud van
een makkelijke ademhaling

K113 maskers

Met de K100-serie heeft 3M het beste van zichzelf gegeven om u een degelijke, professionele
bescherming te bieden tegen een betaalbare prijs.
De K100 platgevouwen maskers zijn gemaakt van sterk materiaal en zijn geschikt voor zwaar
werk. Ze zijn bijzonder gebruikersvriendelijk en bieden het draagcomfort en -gemak dat uw
mensen nodig hebben om een lange, veeleisende dagtaak tot een goed einde te brengen.
De K100-serie maakt niet alleen duur en tijdrovend onderhoud overbodig, maar laat ook
geen enkele twijfel over de kwaliteit wanneer het erop aankomt een hoogwaardig product te
kiezen: alle K100-producten zijn volledig getest, gecertificeerd en CE-gelabeld en worden
ondersteund door een support, toegang tot technisch personeel, betrouwbaar advies en een
hoogwaardige kwaliteit en bevoorradingsservice die alleen een merk als 3M kan bieden.

Zonder ventiel:
3M™ K101 (FFP1 D)
Stofmasker

3M™ K102 (FFP2 D)
Stofmasker

Met ventiel:
3M™ K111 (FFP1 D)
Stofmasker

3M™ K112 (FFP2 D)
Stofmasker

3M ™ K113 (FFP3 D)
Stofmasker

