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Protiprašni respirator 
Nudi učinkovito zaščito pred finimi prašnimi delci do 4-kratne mejne vrednosti.
Zelo lahek, z nastavljivo nosno sponko.  
Predpisi: skladno z EN 149: 2001. Oznaka CE.

Serijska številka Opis Enot na paket Enot na zaboj

8710
Protiprašni respirator skodeličaste oblike 
FFP1

15 respiratorjev 6 x 15 respiratorjev

9310+
Protiprašni respirator skodeličaste oblike 
FFP1 zložljiv

20 respiratorjev 6 x 20 respiratorjev

9320+
Protiprašni respirator skodeličaste oblike 
FFP2

15 respiratorjev 6 x 15 respiratorjev

zaščita DihaL

Protiprašni respiratorji skodeličaste oblike z ventilom za izdih   
Lahek in udoben respirator s serijsko številko 8822, nudi učinkovito zaščito pred finimi prašnimi delci 
do kar 12-kratne mejne vrednosti.
Ti respiratorji so primerni za uporabo pri izvajanju ročnega in strojnega brušenja, saj izločajo škodljive 
delce kot so opilki ter hlapi premazov, lepil…Priporočena uporaba v vlažnih in vročih okoljih.
Model respiratorja 8835 prav tako učinkovito ščiti dihala pred delci finega prahu do 50- kratne mejne 
vrednosti ter tudi nehlapljivimi tekočimi razpršili.
Opremljen je z nastavljivim elastičnim trakom za optimalno udobje pri nošenju.
Predpisi: skladno z EN 149: 2001. Oznaka CE.

Serijska številka Opis Enot na paket Enot na zaboj

8822
Protiprašni respirator skodeličaste 
oblike FFP1

10 respiratorjev 12 x 10 respiratorjev

8835
Protiprašni respirator skodeličaste 
oblike FFP1 zložljiv

5 respiratorjev 10 x 5 respiratorjev

Zložljivi Premium respiratorji skodeličaste oblike z ventilom 
Premium protiprašni FFP2 in FFP3 respiratorji so zložljivi. Zahvaljujoč svoji 3-delni ergonomski obliki, 
nudijo visok nivo udobja. Nov material je v stiku z obrazom mehkejši in prožnejši. Ventil za izdih, 
nameščen v sredini respiratorja, zmanjšuje občutek vročine ter upor zraka pri izdihu. Respiratorji so 
združljivi z ostalo varovalno opremo za osebno zaščito. Učinkovito ščitijo pred škodljivimi prašnimi 
delci do kar 12- (9322+) ali 50- kratne (9332+) mejne vrednosti.
Predpisi: skladno z EN 149: 2001. Oznaka CE.

Serijska številka Opis Enot na paket Enot na zaboj

9312+
Protiprašni Premium respirator z venti-
lom FFP1 (rumen)

10 respiratorjev 6 x 10 respiratorjev

9322+
Protiprašni Premium respirator z venti-
lom FFP2 (moder)

10 respiratorjev 6 x 10 respiratorjev

9332+
Protiprašni Premium respirator z venti-
lom FFP3 (rdeč)

10 respiratorjev 6 x 10 respiratorjev

Dispenzer za Premium respirator 

Serijska številka Opis / Velikosti Enot na paket Enot na zaboj

06905 Dispenzer za Premium respirator 1 kos 6 x 1 kos

OSEBNA VAROVALNA OPREMA
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Respirator za varjenje
Narejen iz lahkega materiala, s trdo negorljivo školjko, s posebno zaščitno plastjo aktivnega oglja. 
Učinkovita zaščita dihal tako pred škodljivimi delci prahu, kakor tudi pred hlapi, ki nastanejo pri 
varjenjih tipa MIG in TIG, do 12-kratne mejne vrednosti. 
Predpisi: odobritev EN 149:2001. Oznaka CE.

Serijska številka Opis Enot na paket Enot na zaboj

9925 Respirator za varjenje FFP2 5 respiratorjev 4 x 5 respiratorjev

3M™ Pol-obrazna maska serije 6000 za avto-ličarske delavnice
Maska je namenjena zaščiti pred plini, hlapi in/ali drugimi škodljivimi drobnimi delci. 
Lastnosti: enostavno vzdrževanje, prijetna za uporabo, nizka teža, bajonetni sistem nameščanja 
filtrov, jermeni in nastavljiv pokrov.
Predpisi: odobritev EN 140 in 14387/143 z bajonetnimi filtrskimi vložki– Homologacija: oznaka CE.

Serijska številka Opis Enot na paket Enot na zaboj

6100 6000 velikost majhna 1 kos 8 x 1 kos

6200 6000 velikosti srednja 1 kos 8 x 1 kos

6300 6000 velikosti velika 1 kos 8 x 1 kos

105 Čistilne krpice 40 kosov 10 x 40 kosov

Celoten paket za pol-obrazno masko serije 6000*
Celoten paket vsebuje 4 pare nadomestnih filtrov A1 in dodaten par proti-prašnih filtrov P2.

Serijska številka Opis Enot na paket Enot na zaboj

06967 Začetno pakiranje - Srednja 1 set 3 x 1 set

06968 Začetno pakiranje - Velika 1 set 3 x 1 set

* Začetni paket vsebuje:
1 pol-obrazno masko serije 6000, 4 pare nadomestnih filtrov A1P2, dodaten par proti-prašnih filtrov 
P2, 40  čistilnih robčkov ter 1 par držal za filter, s katerimi namestimo proti-prašne filtre na filtre za 
zaščito pred hlapi.

3M™ Avto-ličarska celoobrazna maska serije 6000 
Zaščitna maska z bajonetnimi filtrskimi vložki. Izredno udobna, vsebuje polikarbonatni vizir, ki 
zagotavlja široko vidno polje. Gre za izredno lahko serijo mask, ki združuje udobje in enostavnost 
uporabe.
Predpisi: odobritev EN 136, 1. Razred ter oznaka CE.

Serijska številka Opis Enot na paket Enot na zaboj

6700 Začetno pakiranje – Majhna 1 maska 4 x 1 maska

6800 Začetno pakiranje – Srednja 1 maska 4 x 1 maska

6900 Začetno pakiranje – Velika 1 maska 4 x 1 maska

6885 Zaščitna folija za 6800/6900 25 kosov 4 x 25 kosov

6878 Okvir za očala 6800/6900 1 kos 1 x 1 kos

3M™ Avto-ličarska pol-obrazna maska serije 7500
Inovativen in patentiran ventil za izdih zmanjšuje občutek vročine ter upor izdihanega zraka. 
Uporablja se skupaj z dvema zelo lahkima stranskima filtroma, ki sta pritrjena na obraz s sistemom 
bajoneta. Nudi izredno udobje, še posebej osebam, ki imajo težave z razdraženo kožo. 
Dovoljenja: v skladu z EN 140. Oznaka CE.

Serijska številka Opis Enot na paket Enot na zaboj

7501 Avtoličarska pol-obrazna maska- Majhna 1 kos 10 x 1 kos

7502 Avtoličarska pol- obrazna maska- Srednja 1 kos 10 x 1 kos

7503 Avtoličarska pol –obrazna maska- Velika 1 kos 10 x 1 kos

Zaščita pri delu



06966

06950

65

Komplet pripomočkov za pol-obrazno masko serije 7500*    

Celoten komplet pripomočkov za takojšnjo uporabo.

Serijska številka Opis / Velikosti Enot na paket Enot na zaboj

06772
Paket pripomočkov za pol-obrazno 
masko- Srednja

1 komplet 4 x 1 kos

06773
Paket pripomočkov za pol-obrazno 
masko- Velika

1 komplet 4 x 1 kos

06782
Filtri A2P2 za Pol –obrazno masko- Sred-
nja

1 komplet 4 x 1 kos

06783 Filtri A2P2 za Pol –obrazno masko- Velika 1 komplet 4 x 1 kos

Filtri in pripomočki za seriji 6000 in 7500 

Serijska številka Opis Enot na paket Enot na zaboj

6051
Organski filter za hlape A1 z bajonetnimi 
vložki

8 kosa 8 x 8 kosa

6055
Organski filter za hlape A2 z bajonetnimi 
vložki

4 kosa 4 x 4 kosa

6059
Proti-plinski filtri ABEK1 z bajonetnimi 
vložki

8 kosa 8 x 8 kosa

5911 Predfilter za prašne delce P1 20 kosov 4 x 20 kosov

5925 Filter za prašne delce P2 20 kosov 4 x 20 kosov

6035 Filter za prašne delce P3 20 kosov 4 x 20 kosov

5935 Pred-filter za prašne delce P3 20 kosov 4 x 20 kosov

501 Držalo pred-filtra 501 2 kosa 10 x 2 kosa

105 Čistilna krpica 40 kosov 10 x 40 kosov

6878 Okvir za očala 6800S/6900S 1 kosa 1 x 1 kosa

6885 Zaščitna folija za 6800S/6900S 25 kosov 4 x 25 kosov

Izdelki 06051, 06055 in 6059 so v skladu s predpisom EN14387 
Izdelki 5911, 5925, 6035, 5935 pa  s predpisom EN143 
Vsi imajo oznako CE.

Respiratorji za avtoličarske delavnice za enkratno uporabo z 
dodatki  
Zaščita pred organskimi hlapi in delci.
Lastnosti: čiščenje ni potrebno, visoko učinkovita izpušna zaklopka, narejeni iz hipoalergenega 
materiala, nastavljivi jermeni in pokrovi.
Dovoljenja: EN 405: 2001. Homologacija ter oznaka CE.

Serijska številka Opis Enot na paket Enot na zaboj

4251 Respirator za enkratno uporabo FFA1P2D 1 respirator 10 x 1 respirator

4255 Respirator za enkratno uporabo FFA2P3D 1 respirator 10 x 1 respirator

06966 Sistem za shranjevanje respiratorja 1 kos 1 x 1 kos

400
Zaščitni filtri za respirator za enkratno 
uporabo

10 kosov 50 x 10 kosov

Čistilne krpice

Serijska številka Opis Enot na paket Enot na zaboj

105 Čistilne krpice 40 kosov 10 x 40 kosov

Sistemi za shranjevanje respiratorjev    
Respiratorji se morajo po uporabi, zaradi varnosti in higiene, vedno pravilno shraniti.

Serijska številka Opis Enot na paket Enot na zaboj

6966 Sistem za hranjenje - Small 1 kos 1 x 1 kos

6950 Sistem za hranjenje - Large 1 kos 1 x 1 kos

* Začetni paket vsebuje:
1 pol-obrazno masko serije 7500, 1 set nadomestnih filtrov za zaščito pred prašnimi delci A1P2, 
10  čistilnih krpic za masko ter 1 par držal za filter.

Zaščita pri delu
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Sistem za dovajanje zraka
Sistem za dovod zraka lahko sestavimo iz sestavnih delov, ki so opisani v nadaljevanju. Zasnovan je 
tako, da se lahko uporablja s serijo mask 6000 in serijo pol-mask 7500.

Serijska številka Opis Enot na paket Enot na zaboj

06971

Sistem za dovajanje zraka S-200 vsebuje:  
1 regulator S-211 
1 dihalno cevko S-221 
1 jermen C-326 
1 cevko za lakirno pištolo C-231 
1 varnostni ventil – v paru C-340

1 komplet 1 x 1 komplet

Cev za dovajanje zraka 

Serijska številka Opis Enot na paket Enot na zaboj

C251 Cev za dovod zraka – 10 m 1 cev 1 x 1 cev

C253 Cev za lakirno pištolo 1,2 m 1 cev 1 x 1 cev

C231 Cev za lakirno pištolo 1,2 m 1 karton 1 x 1 karton

C326 Jermen 1 škatla 1 x 1 škatla

C340 Varnostni ventili 1 škatla 1 x 1 škatla

S211 Regulator 1 kos 1 x 1 kos

S221 Dihalna cev 1 cev 1 x 1 cev

Zračna enota 

Serijska številka Opis Enot na paket Enot na zaboj

ACU-01
Zračna enota Aircare™ 500GR, montirana 
na steno, brez priključka

1 enota 1 x 1 enota

ACU-02
Zračna enota Aircare™ 500GR,na stojalu, 
mobilna enota, brez priključka

1 enota 1 x 1 enota

* Kot sestavni del celotnega sistema so zračne enote v skladu z zakonom DE 89/686/EEC, homologi-
rane 3M ter označene S CE.

3MTM Flowstream™ Sistem za dovajanje zraka  
Izberite naslednje elemente in si sestavite celoten sistem Flowstream™.  

1. Izberite pokrivalo 

Serijska številka Opis Enot na paket Enot na zaboj

M-306 M-306 naglavni del z dovodom zraka 1 pokrivalo 1 x 1 pokrivalo

2. Izberite modularni sistem za dovajanje zraka s priključkom 

Serijska številka Opis Enot na paket Enot na zaboj

V-500E Flowstream™ regulator pritiska s pasom * 1 regulator 1 x 1 regulator

V-100E Hladilna enota Vortex s pasom 
1 hladilna 
enota

1 x 1 hladilna 
enota

V-200E Grelna enota Vortemp™ s pasom 1 grelna enota 1 x 1 grelna enota

* Kot sestavni del celotnega sistema je v skladu z zakonom EN1835 razreda LDH2 ter homologiran pri 
3M.

Serijska številka Opis / Dimenzije Enot na paket Enot na zaboj

5301252P
Spojke Rectus ‘25’ -1/4” BSP z vtičem, 
notranji navoj

1 kos 3 x 1 kos

5301253P
Spojke CEJN ‘342’ – Ľ” BSP z vtičem, 
notranji navoj

1 kos 3 x 1 kos

74101900P
Spojke “Instantair” BSP z vtičem, notranji 
navoj

1 kos 3 x 1 kos

Zaščita pri delu
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3. Izberite dihalno cev

Serijska številka Opis Enot na paket Enot na zaboj

0080041P
Gumijasta dihalna cev, QRS- hitro vrteča 
se spojka, bajonetni vložek

1 cev 3 x 1 cev

0080042P
Lahka dihalna cev iz poliuretanske mase, 
QRS, bajonetni vložek

1 cev 3 x 1 cev

4. Izberite cev za dovajanje zraka

Serijska številka Opis Enot na paket Enot na zaboj

3080030P Cev za dovajanje zraka – 10 m 1 cev 1 x 1 cev

3080031P Cev za dovajanje zraka – 30 m 1 cev 1 x 1 cev

Serijska številka Opis Enot na paket Enot na zaboj

5301280P
Broomwade ‘Instantair’ – set spojnikov, 
3/8'' notranji navoj

1 kos 3 x 1 kos

5301281P
CEJN ‘342’ - set spojnikov, 3/8'' notranji 
navoj

1 kos 3 x 1 kos

5301282P
Rectus ‘25’, - set spojnikov, 3/8'' notranji 
navoj

1 kos 3 x 1 kos

5301285P Vtični priključek - 3/8'' notranji navoj 1 kos 3 x 1 kos

5. Dodatki

Serijska številka Opis Enot na paket Enot na zaboj

M-928 Odstranljiva zaščitna folija 10 kosov 4 x 10 kosov

Zaščita pri delu
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3M™ Jupiter™   
Izberite naslednje sestavne dele in si sestavite celoten sistem.

1. Pokrivalo

Serijska številka Opis Enot na paket Enot na zaboj

M-306 M-306 naglavni del z dovodom zraka 1 pokrivalo 1 x 1 pokrivalo

2. Enota za tlačno filtracijo zraka
Ustreza  Eex ib IIBT3 II 2 GD (ob uporabi z akumulatorjem serije 0851200P). Zagotavljajo eksplozijsko 
lastnovarno zaščito pred plini in hlapi ter prašnimi delci.

Serijska številka Opis Enot na paket Enot na zaboj

0850010P
Tlačna enota z udobnim pasom, brez 
akumulatorja – prilagojena standardnim in 
eksplozijsko varnim akumulatorjem 

1 enota 1 x 1 enota

3. Cevi za zrak

Serijska številka Opis Enot na paket Enot na zaboj

0080041P
Gumijasta cev za zrak s QRS* (nezdružljiva 
z eksplozijsko varnim sistemom)

1 cev 3 x 1 cev

0080042P
Lahka cev za zrak s QRS* (prilagojena 
eksplozijsko varnemu sistemu)

1 cev 3 x 1 cev

* hitro vrteča se spojka (Quick Release Swivel – QRS)

4. Akumulator

Serijska številka Opis Enot na paket Enot na zaboj

0851200P
4- urni eksplozijsko varni akumulator + 
zaščitna prevleka za tlačno enoto Jupi-
ter™ 

1 kos 1 x 1 kos

0070063P 4-urni Akumulator 1 akumulator 1 x 1 akumulator

0070064P 8-urni Akumulator 1 akumulator 1 x 1 akumulator

5. Polnilnik akumulatorja

Serijska številka Opis Enot na paket Enot na zaboj

0030058P
Elektronski polnilnik standardnega Jupi-
ter™ ali eksplozijsko varnega akumulatorja

1 polnilnik 1 x 1 polnilnik

6. Filtrski set

Serijska številka Opis Enot na paket Enot na zaboj

4530025P Filtre A2P 2 filtra 12 x 2 filtra

4610002P Predfilter 24 predfiltrov 5 x 24 predfiltrov
 

Serijska številka Opis Enot na paket Enot na zaboj

M-928 Odstranljiva zaščitna folija 10 kosov 4 x 10 kosov

Serijska številka Opis Enot na paket Enot na zaboj

3000742P Zaščitni pokrov 1 pokrov 1 x 1 pokrov

Celoten komplet Jupiter ™

Serijska številka Opis Enot na paket Enot na zaboj

RTUJUP

Celoten komplet vsebuje: 
0080042P (IPU lahka cev) 
0850010P (Turbo Jupiters pasom, brez 
akumulatorja) 
0070064P (8-urni akumulator) 
0030058P (Elektronski polnilnik)  
4530025P (Filter A2P)

1 komplet 1 x 1 komplet

Zaščita pri delu
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Ušesni čepki za enkratno uporabo
Čepki, narejeni iz poliuretanske pene so mehki, hipoalergeni, primerni pri daljši izpostavljenosti 
hrupu.
Slabljenje: 31dB (SNR)
V skladu z zahtevami evropskega standarda EN352-2 : 1993 ter oznaka CE.

Serijska številka Opis / Barve Enot na paket Enot na zaboj

01100EAR Ušesni čepki oranžni 200 parov 5 x 200 parov

zaščita sLUha

Ušesni čepki na obroču  
Posebej prilagojeni za delo v hrupnih okoljih, zlasti v vročih in vlažnih delovnih razmerah.
Preprosti, udobni in fleksibilni, lahko se nosijo pod brado ali za glavo.
Združljivi z več individualnimi zaščitami hkrati (respirator, očala…)
Slabljenje: 26dB (SNR)
V skladu z zahtevami evropskega standarda EN352-2 : 1993 ter oznaka CE.

Serijska številka Opis Enot na paket Enot na zaboj

01310 Protihrupni obroč 10 obročev 5 x 10 obročev

01311 Ušesni čepki za obroč 1310 10 parov 5 x 10 parov

Standardni glušniki oranžni 
Glušniki na naglavnem obroču z dvojnim vodilom, ki zagotavlja boljšo porazdelitev pritiska na glavo.
Izredno mehke blazinice, ki se jih lahko menja. 
Slabljenje: 27 dB (SNR)
V skladu z zahtevami evropskega standarda EN352-2 : 1993 ter oznaka CE.

Serijska številka Opis / Barve Enot na paket Enot na zaboj

H31-1 Glušniki oranžni 1 obroč 20 x 1 obroč

Zaščita pri delu
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Zaščitna očala – Klasična linija   
Polikarbonatna stekla za odlično zaščito pred udarci.
Ozek nosni most in ploščati ročaji povečujejo združljivost z ostalimi elementi osebne zaščite.
Izjemno lahka in udobna. Športen in moderen izgled.
Na izbiro v treh odtenkih leč za uporabo in prilagajanje v različnih okoljih. Premaz proti razenju AS/ 
zaščita proti meglenju AF/ ultravijolični filter UV. 
V skladu z zahtevami evropskega standarda EN166 : 2001 FT ter označena s CE.
 

Serijska številka Opis / Barve Enot na paket Enot na zaboj

2720 Barva polikarbonatnih stekel - Bela 1 par očal 20 x 1 par očal

2721N
Barva polikarbonatnih stekel – Siva/to-
nirana

1 par očal 20 x 1 par očal

2722 Barva polikarbonatnih stekel - Rumena 1 par očal 20 x 1 par očal

zaščita oči

Zaščitna očala- Udobna linija   
Polikarbonatne leče za odlično zaščito pred udarci.
Nastavljiva dolžina ročajev za boljše prilagajanje posamezniku.
Nastavljiv kot leč za popolno prileganje.
Mehak, udoben in prezračevan nosni most.
Posebno mehke konice ročajev zmanjšujejo pritisk.
Izjemno lahka in udobna. Športen in moderen izgled.
Na izbiro v treh odtenkih leč za uporabo in prilagajanje v različnih okoljih. AS/AF/UV 
Predpisi: EN166 : 2001 FT ter označena s CE.

Serijska številka Opis / Barve Enot na paket Enot na zaboj

2740 Barva polikarbonatnih  stekel - Bela 1 par očal 20 x 1 par očal

2741 Prozorna 1 par očal 20 x 1 par očal

2742 Barva polikarbonatnih stekel -Rumena 1 par očal 20 x 1 par očal

Zaščitna očala - Premium linija   
Polikarbonatne leče za odlično zaščito pred udarci.
Nastavljiva dolžina ročajev za boljše prilagajanje posamezniku.
Mehak, udoben in prezračevan nosni most, ki preprečuje drsenje in nudi večjo udobnost.
Privlačna in modna oblika bližje obrazu daje večji občutek zaščite. Na izbiro v dveh odtenkih leč za
prilagajanje večjemu številu okolij in različnim uporabam. AS/AF/UV
Predpisi: EN166 : 2001 FT ter označena s CE.

Serijska številka Opis / Barve Enot na paket Enot na zaboj

2750 Barva polikarbonatnih leč - Bela 1 par očal 20 x 1 par očal

2751 Prozorna 1 par očal 20 x 1 par očal

AS (Premaz proti razenju) AF (zaščita proti meglenju) UV (ultravijolični filter).

Zaščita pri delu
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3M™ Acetatna zaščitna očala 
Acetatne leče nudijo izredno odpornost na kemikalije.
Oblika je zasnovana tako, da nudi zelo široko vidno polje.
Zaščita pred plini in hlapi.
Široki, nastavljivi naglavni trakovi.
Prilagodljiv nosni most za udobno nameščanje.
Lahko se nosijo preko večine korekcijskih očal. AS/AF/UV 
Predpisi: EN166: 2001 in EN170: 1992. Oznaka: CE.

Serijska številka Opis / Barve Enot na paket Enot na zaboj

289 Rezervne leče za 2890/2890S 1 par očal 1 x 1 par očal

2890S
Očala s prozornimi polikarbonatnimi 
lečami

1 par očal 10 x 1 par očal

2890SA Očala s prozornimi acetatnimi lečami 1 par očal 10 x 1 par očal

289A
Rezervne leče za očala z masko 
2890A/2890SA

1 par očal 1 x 1 par očal

3M™ Nadočala 
Polikarbonatne leče odlično ščitijo pred udarci delcev srednje energije ter delcev staljene kovine. 
Oblika je zasnovana tako, da zagotavlja zelo širok vidni spekter. 
Zaščita pred plini in hlapi. Široki, nastavljivi naglavni trakovi. Prilagodljiv nosni most za udobno 
nameščanje. Lahko se nosijo preko večine korekcijskih očal.
Predpisi: EN166: 2001 / EN170: 1992. Oznaka: CE.

Serijska številka Opis / Barve Enot na paket Enot na zaboj

2800 Barva polikarbonatnih očal- Bela 1 par očal 20 x 1 par očal

Zaščita pri delu



72

Varilne maske  3M™ Speedglas™ 
Varilne maske 3M™ Speedglas™ zagotavljajo neprestano zaščito pred ultravijoličnimi ter infrardečimi 
žarki. 

zaščita Pri VarjenjU

Speedglas™FX model 9100 X * 
Varilna maska 3M™ Speedglas™ FX je opremljena s prozornim polikarbonatnim preklopnim
vizirjem, ki je idealen za  priprave na zelo natančno varjenje pri šibkih svetlobi.
Če varilec želi pričeti s pripravami na varjenje, mu preostane le en gib: preklop srebrnega vizirja na
vzmet. Ta vzmet blokira avtomatski varilni filter za zašćito pred iskrami nad ščitom.
Srebrn vizir odbija toploto.
SideWindovs, Stranska stekla nudijo zelo široko vidno polje.
Barva 9 – 13. Velikost filtra X (velika).
Predpisi: EN 379 : 2003 / EN 166 : 2001 / EN 175 : 1997. Oznaka: CE.

Serijska številka Opis Enot na paket Enot na zaboj

541815 Speedglas™FX 9100 X * 1 kos 1 x 1 kos

Speedglas™FX 9100 V *
Varilna maska 3M™ Speedglas™ FX je opremljena s prozornim polikarbonatnim preklopnim 
vizirjem, ki je idealen za  priprave na zelo natančno varjenje pri šibki svetlobi. Če varilec želi pričeti s 
pripravami na varjenje, mu preostane le en gib: preklop srebrnega vizirja na vzmet. Ta vzmet blokira 
avtomatsko varilno zaščitno steklo nad masko. Srebrn vizir odbija toploto.
Zatemnitev od 9 – 13. Velikost filtra V (standardna) .
Predpisi: EN 379 : 2003 / EN 166 : 2001 / EN 175 : 1997. Oznaka: CE.

Serijska številka Opis Enot na paket Enot na zaboj

541805 Speedglas™FX 9100 V 1 kos 1 x 1 kos

Speedglas™ 9100 X *   
Nova generacija varilnih mask z avtomatskimi filtri za zaščito pred delci. 
Na izbiro imate 7 nastavitev zatemnitve (5, 8, 9 -13), prilagojenih tako varjenju, rezanju z varilnikom, 
mikroplazemskemu varjenju kot tudi nizkoamperskemu TIG varjenju. 
Nastavljiva občutljivost za boljše odkrivanje loka. Patentiran »Confort« način posebej namenjen  
točkovnemu varjenju. 
Stranska stekla so patentirana (zatemnitev 5), za razširjeno vidno polje na delovnem mestu. 
Vidno polje 54 x 107 mm.

Serijska številka Opis Enot na paket Enot na zaboj

501815
Varilna maska Speedglas™ 9100s Side 
Windows + Varilni filter 9100 X

1 maska 1 x 1 maska

 *    V vsaki od Speedglas mask  se nahajata 2 bateriji.

Zaščita pri delu
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Speedglas™ 9100 V * 
Nova generacija varilnih mask z avtomatskimi filtri za zaščito pred delci 
Na izbiro imate 7 nastavitev zatemnitve (5, 8, 9 -13), prilagojenih tako varjenju, rezanju z varilnikom, 
mikroplazemskemu varjenju kot tudi nizkoamperskemu TIG varjenju. 
Nastavljiva občutljivost za boljše odkrivanje loka. Patentiran »Confort« način posebej namenjen 
točkovnemu varjenju. Stranska stekla so patentirana (zatemnitev 5), za razširjeno vidno polje na 
delovnem mestu. 
Vidno polje 45 x 93 mm.

Serijska številka Opis Enot na paket Enot na zaboj

501805
Varilna maska Speedglas™ 9100 V s 
stranskimi okni + Varilni filter 9100 V

1 maska 1 x 1 maska

3M™ Speedglas™ Varilna maska 100 (Grafična poslikava)
Varilsko zaščitno steklo Speedglas 100 s samodejno zatemnitvijo nudi odlično optično kakovost in 
popolnoma ustreza večini postopkov obločnega varjenja, MIG / MAG ter številnim uporabam TIG 
varjenja.
Varilsko zaščitno steklo Speedglas 100 omogoča tudi uravnavanje občutljivosti v treh stopnjah: 
- Normalna nastavitev, ki ustreza večini vrst varjenja (tako v zaprtih prostorih kot na prostem), 
- nastavitev za primere, ko v bližini delajo še drugi varilci, - nastavitev za varjenja pri nizki jakosti 
oziroma pri stabilnem obloku (na primer TIG).
Črna različica maske je na voljo celo z zaščitnim steklom s samodejno zatemnitvijo. 100S-10 ali 100S-
11 v odtenkih 10 ali 11.

Serijska številka Opis Enot na paket Enot na zaboj

751110
Črna varilna maska z ADF filtrom 100S-10 
zatemnitev 10

1 kos 1 x 1 kos

751111
Črna varilna maska z ADF filtrom 100S-10 
zatemnitev 11

1 kos 1 x 1 kos

751120
Varilna maska z ADF filtrom 100V 
zatemnitev 8-12

1 kos 1 x 1 kos

751220
Varilna maska 100V  
ADF filter zatemnitev 8-12 'Blazed'

1 kos 1 x 1 kos

751320
Varilna maska 100V  
ADF filter zatemnitev 8-12 'Tribal'

1 kos 1 x 1 kos

Dodatki Speedglas™  

Serijska številka Opis Enot na paket Enot na zaboj

526000
Standardna zunanja zaščita za varilni filter 
Speedglas™ 9100

10 kosov 1 x 10 kosov

528015 Notranja zaščita za  Speedglas™ 9100X 5 kosov 1 x 5 kosov

168015 Usnjen trak 1 trak 1 x 1 trak

Zaščitna prevleka za rezanje in varjenje   
Prevleka iz karbonskih vlaken, brez vsebnosti azbesta, je idealna za zaščito talnih oblog, stekel, 
kablov, barvnih premazov, pred iskrami in opilki pri varjenju ter drobci TIG ali MIG varjenja.

Serijska številka Opis Enot na paket Enot na zaboj

05919 Zaščitna prevleka – 1,45 x 2, 03 m 1 prevleka 1 x 1 prevleka

Deflektorski lepilni trak 
Deflektorski lepilni trak za zaščito vozil, ki se nahajajo v bližini varilnega območja. Posebej prilagojen 
za navpično maskiranje.

Serijska številka Opis Enot na paket Enot na zaboj

05916 Deflektorki lepilni trak– 61 cm x 45 m 1 rola 2 x 1 rola

 *    V vsaki od Speedglas mask  se nahajata 2 bateriji.

Zaščita pri delu
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Zaščitni kombinezon za barvanje  
Netkan ličarski kombinezon s kapuco ter zadrgo.
Dodaten žep, zadrga s sistemom zapiranja na ježka, elastični pas in zožitve v predelu zapestja. Hrbtni 
predel je propusten za zrak, kar zagotavlja večje udobje.

Serijska številka Opis Enot na paket Enot na zaboj

50198M Kombinezon za barvanje - Medium 1 kos 25 x 1 kos

50198L Kombinezon za barvanje - Large  1 kos 25 x 1 kos

50198XL Kombinezon za barvanje – Extra large 1 kos 25 x 1 kos

50198XXL
Kombinezon za barvanje – Extra extra 
large

1 kos 25 x 1 kos

Kombinezoni za večkratno uporabo  

Serijska številka Opis Enot na paket Enot na zaboj

50425M
Kombinezon za večkratno uporabo  - 
Medium

1 kombinezon 10 x 1 kombinezon

50425L
Kombinezon za večkratno uporabo  -  
Large

1 kombinezon 10 x 1 kombinezon

50425XL
Kombinezon za večkratno uporabo  -  
Extra large

1 kombinezon 10 x 1 kombinezon

50425XXL
Kombinezon za večkratno uporabo  -     
Extra extra large

1 kombinezon 10 x 1 kombinezon

DrUGa zaščitna oPreMa

Čistilne krpe za roke
Predimpregnirane krpe za enkratno uporabo,z dvojno teksturno obliko rahlo grobe in vpojne stani, so 
namenjene odstranjevanju ostankov barv, lakov, topil, lepil, z rok.
Vsebnost aloe vere zagotavlja nego rok kar med samim čiščenjem.

Serijska številka Opis Enot na paket Enot na zaboj

80347 100 predimpregniranih krp 1 lonček 4 x 1 lonček

Sistem za nego rok  

 Celotna paleta za zaščito, čiščenje in nego rok.

Serijska številka Opis Enot na paket Enot na zaboj

50367T Negovalno-zaščitna krema 250 ml 1 tuba 24 x 1 tuba

50367 Negovalno-zaščitna krema 1 l 1 škatla 10 x 1 škatla

50368 Tekoče milo 1 l 1 škatla 10 x 1 škatla

50370 Razmaščevalec 4, 2 l 1 kos 3 x 1 kos

50371T Odstranjevalec barv in lepil 250 ml 1 tuba 24 x 1 tuba

50371 Odstranjevalec barv in lepil 4, 2 l 1 kos 3 x 1 kos

50373 Stenski nosilec za milo 1 l 1 nosilec 1 x 1 nosilec

50372 Stenski  nosilec za milo 4,2 l 1 nosilec 1 x 1 nosilec

Zaščita pri delu
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Priložena tabela prikazuje le priporočila povezana z zaščito dihal, sluha in oči. Služi kot pomoč pri 
izbiri ustrezne zaščite pri točno določenih uporabah in se ne more uporabljati kot edina alternativa. 
Podrobnosti v zvezi z delovanjem in omejitvami uporabe vseh 3M™ izdelkov so navedene v navodilih. 
Pred uporabo vedno preberite na ali v embalaži priložena navodila. Vselej izberite izdelke označene z 
oznako ce. Z izbiro 3M™ izdelkov ste jamčeni, da izdelek ustreza vsem evropskim standardom. V primeru 
kakršnihkoli nejasnosti, se obrnite na najbližji 3M-ov center.

3M™ Protiprašni 
respiratorji

3M™ Respirator 
za varjenje

3M™ 
avtoličarska 

maska

3M™ zaščita
   oči

3M™ 
Varilna      
 maska

3M™ zaščita
  sluha

Brušenje 
Egaliziranje, točkovno, varjenje, 
rezkanje.

8822 / 9322 2740

1100EAR
OPTIME II

1310

Varjenje 
TIG, MIG/MAG postopki, z 
oplaščeno elektrodo.

9925

Speedglas®
9100V/SL/100

9100X
1100EAR

Suho brušenje 
Strojno in ročno brušenje. 
Odstranjevanje rje in barve. 
Brušenje tesnil.

8822 / 9322 2740

1100EAR
OPTIME II

1310

Lepljenje 
Popravilo od udarcev gramoza 
poškodovane plastike, tesnilnih 
mas itd.

4251 /4255 /
7502 + 6051 +

5925

 
Barva 
Priprava barve.

 
Odstranjevanje madežev. 

 
Nanos barv.

4251 / 4255 /
7502 +6051 + 

5925

4251/ 4255
7502 +6051 +5925

4251/4255
7502 +6051 

+5925/6800S

1100EAR
1310

Brušenje lakov

Suho brušenje  
(npr. 3M™ 260L) 
Strojno poliranje

8822 /9322

1100EAR
OPTIME II

1310

IZBERITE PRAVO 
ZAŠČITO DIHAL, SLUHA IN OČI! 

06923

06922

06920 06941

7502

6800S

2740 1100EAR
06942

Zaščita pri delu
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3M™ Safety-Walk™ 3M™ - za splošno uporabo  
Trajna protizdrsna talna obloga, sestavljena iz grobih delcev, ki so s trpežnim polimerom zlepljeni na 
stabilno plastično folijo. Najprimernejša za površine, kjer hodimo obuti.
Uporaba: Primerna je za vse vrste spolzkih površin, po katerih poteka intenziven promet pešcev in 
lahkih vozil: stopnišče, proizvodni in skladiščni prostori, dovozi, lestve in območja za evakuacijo v sili.

Serijska številka Dimenzije / Barve Enot na paket Enot na zaboj

Safety Walk 610 1,9 cm x 18,3 m - črna 1 rola 4 x 1 rola

Safety Walk 610 2,5 cm x 18,3 m - črna 1 rola 4 x 1 rola

Safety Walk 610 5,1 cm x 18,3 m - črna 1 rola 2 x 1 rola

Safety Walk 610 10 cm x 18,3 m - črna 1 rola 1 x 1 rola

Safety Walk 610 15 cm x 18,3 m - črna 1 rola 1 x 1 rola

Safety Walk 610 30 cm x 18,3 m - črna 1 rola 1 x 1 rola

Safety Walk 610 60 cm x 18,3 m - črna 1 rola 1 x 1 rola

Safety Walk 610 90 cm x 18,3 m - črna 1 rola 1 x 1 rola

Safety Walk 610 1,9 cm x 18,3 m - prozorna 1 rola 4 x 1 rola

Safety Walk 610 2,5 cm x 18,3 m - prozorna 1 rola 4 x 1 rola

Safety Walk 610 5,1 cm x 18,3 m - prozorna 1 rola 2 x 1 rola

Safety Walk 610 10 cm x 18,3 m - prozorna 1 rola 1 x 1 rola

Safety Walk 610 15 cm x 18,3 m - prozorna 1 rola 1 x 1 rola

Safety Walk 610 2,5 cm x 18,3 m - rumena 1 rola 4 x 1 rola

Safety Walk 610 5,1 cm x 18,3 m - rumena 1 rola 2 x 1 rola

zaščita taL

3M Safety-Walk – prilagodljivost po površini  
Izredno odporna protizdrsna talna prevleka sestavljena iz grobih delcev, ki so s trpežnim polimerom 
vezani na stabilno aluminijasto folijo, ki omogočajo dobro prileganje neravnim površinam. 
Uporabnost: Posebej primerna za neravne, zaobljene in profilirane površine (požarne stopnice, …)

Serijska številka Dimenzije / Barve Enot na paket Enot na zaboj

Safety Walk 510 5,1 cm x 18,3 m - črna 1 rola 2 x 1 rola

Safety Walk 510 10 cm x 18,3 m - črna 1 rola 1 x 1 rola

Safety Walk 510 15 cm x 18,3 m - črna 1 rola 1 x 1 rola

Safety Walk 510 30 cm x 18,3 m - črna 1 rola 1 x 1 rola

Safety Walk 510 61 cm x 18,3 m - črna 1 rola 1 x 1 rola

3M Safety-Walk – groba površina
Trajna protizdrsna talna obloga, sestavljena iz debelejših grobih delcev, ki so s trpežnim polimerom 
vezani na stabilno plastično folijo, ki zagotavljajo dobro protizdrsno zaščito pri pogosti uporabi in še 
posebej pri umazanosti.
Uporabnost: Kmetijstvo in gozdarstvo, gradnja cest, gradbeništvo, traktorji, žerjavi… Lahko se jo 
prebarva brez nevarnosti, da bi izgubila svoje pozitivne lastnosti.

Serijska številka Dimenzije / Barve Enot na paket Enot na zaboj

Safety Walk 710 5,1 cm x 18,3 m - črna 1 rola 2 x 1 rola

Safety Walk 710 10 cm x 18,3 m - črna 1 rola 1 x 1 rola

Safety Walk 710 15 cm x 18,3 m - črna 1 rola 1 x 1 rola

Zaščita pri delu
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3M™ Diamond Grade™ serija 983 
Retroreflektivni trak tipa 3, v skladu s predpisoma 48 in UN / ECE 104.
Uporaba : Črtaste oznake in oznake kontur na bočnih ter zadnjih straneh dolgih in težkih vozil 
(kategorije M2, M3, motorna vozila za prevoz blaga: N1, N2, N3 s prikolicami, priklopna vozila O2, O3 
ter O4). Sprednje strani označujemo z belo, bočne strani označujemo z belo in rumeno barvo, zadnje 
pa z rdečo.
Obvezna uporaba od 10. julija 2008 dalje za vse izredne prevoze ter novejše tipe vozil, kategorij N2, 
N3, O3 in O4 za vozila lažja od 7, 5 ton.

Serijska številka Barve / Dimenzije Enot na paket Enot na zaboj

9831055 Blanc 55 mm x 50 m 1 rola 1 x 1 rola

9837155 Jaune 55 mm x 50 m 1 rola 1 x 1 rola

9837255 Rouge 55 mm x 50 m 1 rola 1 x 1 rola

9871050 Blanc 50mm x 50m 1 rola 1 x 1 rola

9877150 Jaune 50mm x 50m 1 rola 1 x 1 rola

9877250 Rouge 50mm x 50m 1 rola 1 x 1 rola

označeVanje VoziL

3M™ Scotchlite serija 13056
Retroreflektivni trak tipa 1, ki ga sestavljajo 10- centimetrski rdeči in beli pasovi pod kotom 45 ° glede 
na vertikalno os. Odsevni trak je v skladu z odredbo Ministrstva z dne 7. maja 1999 in se nanj sklicuje.
Uporaba :  Celotna razpoložljiva površina na sprednjem in zadnjem delu vozil kategorije B ter 
zabojniki nameščeni na javnih cestiščih morajo biti označeni z rdeče- belim retro odsevnim trakom.

Serijska številka Barve / Dimenzije Enot na paket Enot na zaboj

13056122 Puščica 122 cm x 45,7 m 1 rola 1 x 1 rola

1305661L Leva različica 61 cm x 45,7 m 1 rola 1 x 1 rola

1305661R Desna verzija 61 cm x 45,7 m 1 rola 1 x 1 rola

1305691L Leva različica 91 cm x 45,7 m 1 rola 1 x 1 rola

1305691R Desna verzija 91 cm x 45,7 m 1 rola 1 x 1 rola

3M™ Scotchlite serija 13057
Retro-odsevni trak tipa 1, sestavljen iz rdeče-belih pasov, ni v skladu z odredbo Ministrstva z dne 7. 
maja 1999 in ga ne moremo namestiti na vozila, ki vozijo po javnih cestiščih.
Uporaba: Predmeti in vozila na zasebnih zemljiščih.

Serijska številka Barve / Dimenzije Enot na paket Enot na zaboj

1305705 Leva in desna različica - 5 cm x 25 m 2 roli 1 x 2 roli

13057L10 Leva različica - 10 cm x 25m 1 rola 1 x 1 rola

13057R10 Desna različiva - 10 cm x 25m 1 rola 1 x 1 rola

3M™ Scotchlite serija 13058 
Retro-odsevni trak tipa 1 iz rumeno- črnih pasov. 
Uporaba: Predmeti in vozila na zasebnih zemljiščih.

Serijska številka različica / Dimenzije Enot na paket Enot na zaboj

1305805 Leva in desna različica - 5 cm x 25 m 2 roli 1 x 2 roli

13058L10 Leva različica - 10 cm x 25m 1 rola 1 x 1 rola

13058R10 Desna različica - 10 cm x 25m 1 rola 1 x 1 rola

3M™ High Intensity serija 3840
Retro-odsevni trak tipa 1, narejen iz 10- centimetrskih rdečih in belih pasov pod kotom 45 ° glede na 
vertikalno os.
Uporaba: Namenjen polepitvi in označitvi vozil kategorije B ter zabojnikov, nameščenih na javnih 
cestiščih.

Serijska številka različica / Dimenzije Enot na paket Enot na zaboj

38414L Leva različica – 14,1 cm x 45,7m 1 rouleau 1 x 1 rouleau

38414R Desna različica - 14,1 cm x 45,7m 1 rouleau 1 x 1 rouleau

Zaščita pri delu


