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Pea&nägu

3M, maailma juhtiv ohutus- ja kaitseseadmete valmistaja tutvustab 
Peltor™ tooteid uhkelt osana oma tootepakkumisest.

Nimekad Peltori pea- & näokaitsmed ühes side- ja kuulmisvahenditega 
mürarikaste ja ohtlike keskkondade jaoks on maailmas omal alal 
juhtival positsioonil. Peltoril on üle 50 aasta kogemusi ning ta 
garanteerib tippkvaliteediga tooteid, mille puhul on mugavus ja 
kaitsevõime optimaalses tasakaalus.

Meie eesmärk on kindlustada, et rahuldame erakordsete juhiomaduste, 
asjatundlikkuse, kvaliteedi ja teenindustaseme abil kõik teie vajadused. 
Oma ülemaailmse tehnoloogia-, tootmis- ja teadmistevõrgu abil 
saavutame rohkem, kui vaid teie töötajatele ohutut ja mugavat 
keskkonda tagavate toodete arendamine. Peltori kaubamärgile omane 
arenenud tehnika ja tehnoloogia sobivad kokku pidevalt areneva 
tootesarja kõrge kvaliteedi- ja uuenduslikkusstandardiga, mida teie, 
meie kliendid, 3M-lt ootama olete harjunud.

Maksimaalne kaitse
Meie missioon on aidata kaitsta inimesi tööl, kodus, alati.

Usume, et tervis ja ohutus on iga töökeskkonna prioriteet ning et suurem 

mugavus kaitseb töötajaid rohkem, mis kasvatab tootlikkust ning vastab 

ohutusnõuetele. Lisaks inimeste kaitsmisele on meie soov kaitsta ka 

keskkonda. Seetõttu on meie väljakuulutatud eesmärk arendada ja 

kasutada ohutuid tooteid, millel on vähim võimalik kahjulik mõju inimestele, 

keskkonnale ning tööpaigale.

Kauakestvad uuendused
Oma lubaduse täitmiseks on meil vaja vastutust, klientidest inspireeritud 

uuendusi, teadmisi ja asjatundlikkust ühes klientide vajaduste sügava 

mõistmisega. 

Pea- ja näokaitsmete alal juhtiv kaubamärk Peltor pakub täielikku 

kaitsekiivrite, visiirnäokaitsete- ja tarvikute sarja ohtlikele 

keskkonnatingimustele avatud inimestele. Toodetel on komplekssed 

kombineerimisvõimalused, nad sobivad optimaalselt Peltori 

kuulmiskaitsmetega ning tutvustavad uut ja ainulaadset Uvicator™ Sensor.

Võtke oma ohutust isiklikult

Koos töötamine
3M on enam kui vaid tooted. Töötame tihedalt koos edasimüüjatega, 

ohutusekspertidega ning firmadega, et kaitsta ohtlikele 

keskkonnatingimustele avatud töötajaid. Üle kogu maailma paiknevate 

kontorite abil saab 3M kõikjal aidata klientidel hakkama saada.

Ohutusalane partnerlus
Paljud tuntud firmad on valinud Peltori tooted optimaalseks tööalaseks 

ohutuseks. Kohandatud trükkimise, reljeefimise ja muude lahenduste abil 

saavad meie tooted aidata teil ka oma kaubamärgi väärtust tõsta.
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Turvakiivri tööiga ja kaitsevõimet mõjutab füüsiline ja keemiline kahju ning päikese UV-kiirgus. 

Löökidest kiivri kesta pihta põhjustatud füüsiline kahju ning kokkupuude söövitavate kemikaalidega 

on kergesti nähtav, kuid UV-kiirguse poolt põhjustatud kahju märkamine on raske.

Kaitsekiivri avatus päikesevalgusele võib plastikkesta püsivust negatiivselt mõjutada, kuna 

päikesevalguse ja plastiku kokkupuude võib kiivrit nõrgendada ning põhjustada riski kandja 

ohutusele. Negatiivne mõju ei sõltu mitte ainult plastmaterjali tüübist vaid ka päikesevalguse 

tugevusest.

Tihti võib kahju kiivrile olla palja silmaga nähtamatu.

Seda riski vähendavad tootjad tihti vaid üldiste kasutus-, säilitus- ja vahetusjuhiste abil, arvestamata 

päikesevalgusega kokkupuute perioodi. tTõhusaks kaitseks peab kasutaja pidevalt jälgima, kuidas ja 

kui kaua kiivrit kasutatakse, mis viib ”heade” kiivrite tarbetu äraviskamiseni.

Tänu uuele Uvicator Sensor on nüüd olemas täpne ja lihtne viis kiivri UV-kiirguse alase ohutuse ja 

puutumatuse hindamiseks ilma tarbetust vahetamisest tulenevate lisakuludeta: tuleb vaid jälgida 

värvimuutust.

Punane, uus märk ohutusest. 
Patenteeritud Uvicator™ Sensor eesmärk on anda kasutajale lihtsalt ja selgelt märku, millal tema 

kiiver liiga palju UV-kiirgust on saanud ning seega välja tuleb vahetada. See uus tehnoloogia on 

aastatepikkuse erinevate materjalidekombinatsioonide erinevates päikesevalgustingimustes 

tööstusliku ja kunstliku testimise tulemus.

Uvicator Sensor põhinev ringikujuline ketas asetatakse strateegiliselt kiivri kõrgeimast punktist 

pisut madalamale. See asukoht on hoolikalt valitud, et optimeerida päikesevalgusele paljastatuse 

aega tavalistes töötingimustes, kui pea on kallutatud veidi ettepoole.

Kui kiivrile paistab päike, tajub ketas vastuvõetava UV-kiirguse hulka ning muudab järkjärguliselt 

värvi: päripäeva punasest valgeks. Kui ketas muutub täielikult valgeks, tähendab see, et kiiver on 

saanud maksimaalse talutava koguse kiirgust ning tuleb seetõttu välja vahetada.

Uvicator Sensor täieliku toimimise kindlustamiseks kontrollige, et indikaatorketas jääb 

kleepsudest ja siltidest vabaks.

Peltor™ Uvicator™ Sensor ohutumateks töötingimusteks

Teavitab teid, 
millal kiiver välja vahetada

Mõõdab kokkupuudet UV-kiirgusega

Põhjalikult kalibreeritud ja testitud

Töötab ülemaailmselt enamustes 
keskkondades

3M™ Peltor™
Uvicator™ Sensor
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Peltor™ G2000 Solaris™ kiiver

Tuulutus
Mugavuseks on hea tuulutus hädavajalik, eriti 
soojades oludes. Mudelil G2000 on kiivri ja rihmade 
vahel vaba õhuvool. Kombineerituna kiivri peal oleva 
tuulutusavaga aitab see tõsta kandja heaolu.

Optimaalse profiiliga kõrvaklappide jaoks
Mudelil G2000 on spetsiaalse profiiliga kujundus, et 
võimaldada kiivrile kinnitatavate kõrvaklappide opti-
maalset sobivust ning maksimaalset reguleeritavust, 
vastamaks individuaalsetele vajadustele.

Valikuline lisaruum kohandatud trüki jaoks
Lame pind logo või kaubamärgi trükkimiseks.

Kaunis kujundus ja suurepärane kaitse! See on lihtsaim viis Peltor G2000 kiivri 

iseloomustamiseks. Kiiver täidab ülekaalukalt ametlike testide nõuded ning on tänu oma 

madalale tagaosale ja suhteliselt madalale profiilile mugav. See on kujundatud ühilduma 

täiendavate tarvikutega, nagu näiteks integreeritud silma-, näo- ja kuulmiskaitsmed.

Vastab täielikult standardile EN 397 koos järgmiste täiendavate sanktsioonidega:
•  G2000* 
 madal temperatuur, -30 °C, lateraalne deformatsioon, LD ja sulametall, MM
•  G2001* 
 (tuulutamata): madal temperatuur, -30 °C, lateraalne deformatsioon, LD, sulametall,  
 MM ja elektriisolatsioon, 440Vac.
•  G2001* 1000V 
 sama, mis G2001, aga täiendava sanktsiooniga standardi EN50365 alusel: 
 1000-voldine test.

Materjal: UV-stabiliseeritud ABS.
Värvid: hall, kollane, valge, oranž, punane, sinine ja roheline
Kaal: 340 g
Suurus: 54-62 cm

Peapael
See tähtis detail määrab, kui kindlalt 
kiiver peas püsib.
Lihtne reguleerida.

Lisatarvikute kinnituskoht
Kiivri tasakaalupunktis asuv reguleeritav 
klõpskinnitus võimaldab kinnitada lihtsalt 
lisatarvikuid, nagu kõrvaklapid, peakomplektid ja 
näokatted

Higipael
Kergesti asendatav mugavuse ja hügieeni mak-
simeerimiseks. Saadaval ka pehmest nahast.

Omadused ja eelised:

Kaelakaitsmed
Pikendatud serv kiivri taga pakub 
tundlikule kaelaalale 
täiendavat kaitset.

Peltor™ Uvicator™ Sensor
Ketas teavitab teid, kui on aeg kiiver 
välja vahetada.

UUS!

Hammastõkestiga peapael
Lihtsamaks ja kiiremaks reguleerimiseks.

LDPE-peapael

Polüesterraam

PVC-higipael

Nahast higipael

3M™ Peltor™
Peakaitsmed
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G3000 kiiver on välja töötatud tihedas koostöös metsandus- ja 

tööstustöölistega. See on mõeldud kasutamiseks karmides tingimustes, 

kus nõuded tõhusaks kaitseks, parimaks tuulutuseks ja maksimaalseks 

nägemisulatuseks on kõrged.
Mudeli G3000 unikaalsed omadused on järgmised.

Pakub suurepärast kaitset ning ühildub täielikult standardiga EN 397 koos 
järgmiste täiendavate sanktsioonidega:
•  G3000*
 madal temperatuur, -30 °C ja sulametall, MM
•  G3001* 
 (tuulutamata): madal temperatuur, -30 °C, sulametall, MM ja elektriisolatsioon,  
 440Vac.
•  G3001* 1000V 
 (tuulutamata): sama, mis G3001, aga täiendava sanktsiooniga vastavalt   
 standardile EN50365: 1000-voldine test.
•  G3000*-10* 
 (lambi- ja juhtmehoidikuga) madal temperatuur, -30 °C ja sulametall, MM

Materjal: UV-stabiliseeritud ABS
Värvid: hall, kollane, valge, oranž, punane, sinine ja roheline
Kaal: 310 g
Suurus: 54-62 cm.

Peltor™ G3000 kiiver lambikinnitusega

G3000 kiiver on saadaval ka roostevabast terasest lambikinnitusega, mida 

saab sobitada riidest juhtmehoidikuga kaela tagaosal.

Peltor™ G3000 Solaris™ kiiver

Peltor™ G3000 Hi-Viz kiiver

G3000 Hi-Viz kiiver on kaitsekiiver, mis on mudeliga G3000 samade 

omadustega, kuid mõeldud kasutajatele, kes peavad eriti nähtavad olema. 

Kiivri kaitseklass on sama, mis standardmudelil G3000.

Voolujooneline disain
Voolujooneline disain, mis väldib 
kiivriosadel oksade külge takerdumist jne.

Tuulutus
Optimeeritud tuulutus rohkemate tuulutusavadega, 
kui tavalisel tuulutatud kiivril.

Lühike äär
Lühike äär laiema vaatevälja andmiseks.

Ümberpööratav vooder
Vooder, mida saab pöörata 180°, et võimaldada kiivri 
kandmist tagumine pool ees, mis on ideaalne näiteks 
tööl kitsastes kohtades või ronides.

Uvicator™ Sensor
Ketas teavitab teid, kui on aeg kiiver 
välja vahetada.

Omadused ja eelised:

Ruum firma nime jaoks
Pind logo, kaubamärgi vms trükkimiseks.

UUS!

G3000 Solaris kiiver Uvicator Sensor.

Saadaval 2009. aasta alguspoolest.

3M™ Peltor™
Peakaitsmed
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Peltor™ kiivrikombinatsioonid
3M pakub suurt valikut Peltori kiivrikombinatsioone, mis on valmistatud kindlate 

vajaduste jaoks. 

Järgnevad kaks näidet.

Peltori tööstuskombinatsioon
Dielektriline kombinatsioon on spetsiaalselt 

kujundatud tööks elektrilistes keskkondades.

Kaitseb lühiste põhjustatud elektrikaarte eest.

Dielektriline kombinatsioon sisaldab:
• G2001 (1000V) kiivrit

• H31P3E-01 kuulmiskaitset

• V4H läbipaistvat näokatet

Lühise test

G3000COR31V4C

G2001D**3101V4H

Kiivrikombinatsioon asetatakse 300 mm 
kaugusele lühise keskmest.

Lühisvool on 11kA ning võimas plahvatus 
tekitab nii gaasi kui sulanud vaske.

Sulanud vask põhjustab kiivrikombinat-
sioonile suurt kahju.

Ekstreemsest testist hoolimata kaitseb 
dielektriline kombinatsioon kandja nägu 
suuremate vigastuste eest.

Peltori metsanduskombinatsioon
Tõhus pea, näo ja kuulmise kaitse.

Varustatud näokattega parima võimaliku nähtavuse 

saavutamiseks.

Metsanduskombinatsioon sisaldab:
• G3000C/kiivrit

• V4CK võrkvisiiri

• H31P3E kuulmiskaitset

• GR3C vihmakaitset
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Integreeritud kergeid silmakaitsmeid on lihtne Peltori kiivrite voodriga ühendada.

Unikaalne disain võimaldab prillidel kiivri kesta ja voodri vahel hõlpsalt libiseda. 

Neil on mitu painduvat liitekohta, et võimaldada individuaalset kohandamist.

Integreeritud silmakaitsmed sobivad tihedalt kandja põskedega, kaitstes teda tõhusalt 

lenduvate osakeste, tolmu ja muu eest ning vastavad standardile EN166.

Vastupidav materjal aitab minimeerida füüsilist ja keemilist kahju.

Saadaval rohelise, halli ja läbipaistvana.

3M™ Fahrenheit kaitseprillid 
Peltor™ G3000 kiivrile

Peltor™ integreeritud silmakaitsmed

V6E

V6C

V6B

Pehmest läbipaistvast PVC-st raamiga suurepäraselt sobivaid kaitseprille saab 

mugavalt retseptiprillide peal kanda. Klaasid on tehtud löögikindlast atsetaadist, 

mida on udu- ja kriimustusvastaselt töödeldud. Fahrenheiti kaitseprillid vastavad 

standardile EN166.
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Multisystem tööstusele
Kasutatakse pritsekaitsena tööstuslikel tegevustel nagu lihvimine 

ja puhastamine.

Multisystem sisaldab:
• H510A kuulmiskaitset

• V40F polükarbonaatnäokatet

• sisseklõpsatavat asendusnäokatet

• Slimline- ja üleslükkefunktsioon

• kaal (130 g)

Multisystem metsandusele
Kasutatakse masinatega raiumisel ja trimmimisel.

Multisystem sisaldab:
• H31A kuulmiskaitset

• V40C näokatet, roostevabast terasest võrguga

• sisseklõpsatavat asendusnäokatet

• Slimline- ja üleslükkefunktsioon

• kaal (115 g)

Näokattekombinatsioonid seadme V40 
Multisystem jaoks
V40A terasvõrk

V40C roostevabast terasest võrk

V40J SV söövitatud roostevaba teras

V40D tselluloosatsetaat, läbipaistev, uduvastane

V40E roheline polükarbonaat

V40F läbipaistev polükarbonaat

Täpsemat teavet leiate leheküljelt 20

Peltor™ V40 Multisystem

Peltor™ V40 Multisystem

Varuosad seadme V40 Multisystem jaoks
V413 ühenduskomplekt

V431 kaitsekilp laubakaitsmega

4C näokate, terasvõrk

4F näokate, polükarbonaat

4A näokate, terasvõrk

4C näokate, roostevabast terasest võrk

4J SV näokate, söövitatud roostevaba teras

4D näokate, tselluloosatsetaat, läbipaistev, uduvastane

4F näokate, polükarbonaat, läbipaistev

V40CH31A 300V40FH510A-401-GU
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Võrkvisiirid pakuvad tõhusat kaitset ning on pika elueaga. Peltori söövitatud 

roostevabast terasest visiirid on erakordselt vastupidavad ja pakuvad 

töörežiimis suuremat ohutust, mugavust ja nähtavust. Võrkvisiirid on 

kujundatud sobima Peltori tööstuslike kaitsekiivritega.

Polüamiidist näokate on erakordselt kerge ning ei juhi elektrit. Kõik 

võrknäokatted on testitud ja heakskiidetud vastavalt Euroopa standardile EN 

1731 ning vastavad suurenenud stabiilsuse nõudmistele (S-tähis).

Peltor™ võrkvisiirid

V1A
• Valmistatud terasest, mati viimistlusega.
• Optimaalne kujundus kindlustab erakordse tugevuse ja stabiilsuse.
• Visiireriti karmide töökeskkondade jaoks.
Terasvõrk: ø0,3 1,8 x 1,8 mm
Valgusvähendus: 35%. Kaal: 75 g.

V1B
• Valmistatud mustast polüamiidist, mati viimistlusega.
• Väga kerge ning elektrit mitte juhtiv
Polüamiidvõrk: ø0,3 1,0 x 1,0 mm
Valgusvähendus: 45%. Kaal: 65 g.

V1C
• Valmistatud roostevabast terasest, mati viimistlusega.
• Ainulaadselt suur valgusvähendus.
• Erakordne stabiilsus, isegi pärast pikaajalist kasutamist.
Roostevabast terasest võrk: ø0,24 1,8 x 2,5 mm
Valgusvähendus: 25%. Kaal: 65 g.

V4A/V4AK
• Valmistatud terasest, mati viimistlusega.
• Kujundus kindlustab erakordse tugevuse ja stabiilsuse.
• Näokate eriti karmide töökeskkondade jaoks.
Terasvõrk: ø0,3 1,8 x 1,8 mm. Valgusvähendus: 35%. Kaal: 90 g.

V4B/V4BK
• Valmistatud mustast polüamiidist, mati viimistlusega.
• Erakordselt kerge ja elektrit mitte juhtiv - vajalik omadus paljudes 
   keskkondades (nt elektrikaablitega töötades).
Polüamiidvõrk: ø0,3 1,0 x 1,0 mm. Valgusvähendus: 45%. Kaal: 70 g.

V4C/V4CK
• Valmistatud roostevabast terasest, mati viimistlusega.
• Ainulaadselt suur valgusvähendus tänu nelinurksele võrgustikule, mis pakub 
   erakordset kaitset lendavate kildude ja laastude eest.
• Erakordne stabiilsus, isegi pärast pikaajalist kasutamist.
• Nelinurkne võrgustik pakub erakordset kaitset lendavate kildude 
   ja laastude eest.
Roostevabast terasest võrk: ø0,24 1,8 x 2,5 mm. Valgusvähendus: 25%. Kaal: 80 g.

V4J SV/V4JK SV
• Patenteeritud söövitatud roostevabast terasest võrguga näokate, 
   mati viimistlusega.
• Maksimaalne nähtavus ilma takistustesta vaateväljale, nii et saate töödata vabalt
   ning olete saepuru eest täiendavalt kaitstud..
• Võrgu optimaalne kujundus täiustatud stabiilsuse ja kaitse jaoks.
Söövitatud roostevabast terasest võrk: 0,15 mm.
Valgusvähendus, min.: 18%. Valgusvähendus, maks.: 40%. Kaal: 80 g.

3M™ Peltor™
Näokaitsmed
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Läbipaistev kaitsevisiir pakub tõhusat pritsekaitset külgedelt ja eest ning 

laubakaitse ja kaitsevisiiri nurk minimeerivad peegeldused, mis põhjustavad 

soovimatut pimestust. Tselluloosatsetaadist kaitsevisiir on maksimaalseks 

nähtavuseks mõlemalt poolt uduvastaselt töödeldud. Polükarbonaatvisiiril on 

erakordsed löögi- ja kriimustusvastased omadused ning tal on valgust filtreeriv 

ja dielektriline mudel, mis kaitseb elektrikaarte eest.

Testitud ja heakskiidetud vastavalt Euroopa standardile EN 166 .

Läbipaistvad kaitsevisiirid on kujundatud sobima Peltori tööstuslike 

kaitsekiivritega. Näokate vastab madala jõuga löökide kaitsevisiiride nõudmistele.

Peltor™ läbipaistvad kaitsevisiirid

V2C
• Erakordselt löögikindel läbipaistev kaitsevisiir.
• Tehtud kvaliteetsest polükarbonaadist, millel on head löögi- ja
   kriimustusvastased omadused.
• Laseb läbi 90% valgusest - parem kui aknaklaas.
Materjal: Polükarbonaat. Temperatuurivahemik: -40 °C kuni +130 °C
Materjal: 1 mm. Kaal: 110 g

V2A
• Läbipaistev kaitsevisiir.
• Valmistatud tselluloosatsetaadist, millel on head kemikaalikindlad omadused,
   kemikaalidele väga vastupidav.
• Kaitsevisiiril on head optilised omadused ning seda on mõlemalt küljelt
   uduvastaselt töödeldud.
Materjal: Uduvastane tselluloosatsetaat. Temperatuurivahemik: –40 °C–+100 °C.
Materjal: 1 mm. Kaal: 120 g

V4D/V4DK
• Läbipaistev kaitsevisiir.
• Valmistatud tselluloosatsetaadist, mis on kemikaalidele väga vastupidav.
• Kaitsevisiiril on head optilised omadused ning seda on mõlemalt küljelt
   uduvastaselt töödeldud.
Materjal: Uduvastane tselluloosatsetaat. Temperatuurivahemik: -40 °C kuni 
+100°C. Materjal: 1 mm. Kaal: 120 g

V4K
• Nagu V4HK, kuid suurem mudel, millel on suurem pritsete ja lendavate
   osakeste vastase kaitse ala.
Materjal: Polükarbonaat. Temperatuurivahemik: -40 °C kuni +130 °C
Materjal: 1,2 mm. Kaal: 180 g

V4E/V4EK
• Roheline polükarbonaatkaitsevisiir.
• Tehtud polükarbonaadist parima võimaliku löögi- ja kriimustusvastase kaitse
   jaoks.
• Ideaalne kasutuseks gaasjootmisel ja sulatustehastes.
Materjal: Polükarbonaat, roheline. Valgusvähendus: 70%
Temperatuurivahemik: -40 °C kuni +130 °C. Paksus: 1 mm. Kaal: 110 g

V4F/V4FK
• Erakordselt löögikindel läbipaistev kaitsevisiir.
• Tehtud kvaliteetsest polükarbonaadist, mis pakub head löögi- ja
   kriimustusvastast kaitset.
Materjal: Polükarbonaat. Temperatuurivahemik: -40 °C kuni +130 °C
Materjal: 1 mm. Kaal: 110 g

V4H/V4HK
• Erakordselt löögikindel kaitsevisiir, uduvastaselt töödeldud.
• Materjal on ülitugev polükarbonaat, mis on väga löögi- ja kriimustuskindel.
• Heakskiidetud lühiste tekitatud elektrikaarte vastase kaitse jaoks.
Materjal: Polükarbonaat. Temperatuurivahemik: -40 °C kuni +130 °C
Materjal: 1,2 mm. Kaal: 120 g
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3M™ H4 kaitsevisiirid
Vastupidav termoplastne näokattekinnitus on löögikindel ning seda võib kasutada 

laiades temperatuurivahemikes. Lisaks plastikust peapaelal olevale lihtsale klamber-

sulgurile on H4 peakomplektil ka lihtne näokatete vahetamise süsteem ja pearihm viie 

asendiga täiendavaks toeks ja mugavuseks.

Värv: hall

Sama visiir, mis H4 peakomplektil, kuid täpse lukustusseadmega pearihmal 

mugavaks ja tihedaks sobitamiseks.

3M™ H8 kaitsevisiir

Tugev termoplastist kroon, mis kaitseb 
löökide eest suures temperatuurivahemikus.

Easy change™asendussüsteem

Krooni 5 asendiga rihm 
täiendavaks toeks ja mugavuseks

Reguleeritav klambersulgur 
plastist peapaelal

Tugev termoplastist kroon, mis kaitseb 
löökide eest suures temperatuurivahemikus.

Täpne hammastõkestiga regulaator 
plastist peapaelal mugavaks ja liibuvaks 
sobitamiseks.

Easy change™ asendussüsteem

3M™ Peltor™
Kaitsevisiirid
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2 mm polükarbonaadist visiir, mis kaitseb gaaskeevitusest tuleneva 

ereda valguse, UV- ja IR-kiirguse eest. Saadaval toonides 3 ja 5. 

(suurus 230 x 370 mm).

Ümbermähitav võrkvisiir kasutamiseks palavates tingimustes 

(230 x 370 mm). Kujundatud spetsiaalselt kaitsma nägu tingimustes, 

kus on hädavajalik maksimaalne tuulutus (nt valukodades).

Vastab standardile EN 1731.

2 mm paksune läbipaistvast polükarbonaadist kaitsevisiir mõõtmetega 230 x 

370 mm pakub suurepärast kaitset löökide (raske mehhaaniline töö), vedelike 

ja kuumuse vastu.. Kinnituse sisse käib kaitsekilp, pakkudes täiendavat tuge.

 

WP96: 2 mm läbipaistvast polükarbonaadist kaitsevisiir (230 x 370 mm)

Kaitseb tugevate löökide ja vedelikupritsmete eest.

WP98: 1 mm läbipaistvast atsetaadist visiir (230 x 370 mm)

Kaitseb löökide ja vedeliku- ning kemikaalipritsmete eest.

WP99: 1 mm läbipaistvast atsetaadist uduvastane visiir (230 x 370 mm)

Kaitseb löökide ja vedeliku- ning kemikaalipritsmete eest.

Ideaalne palavates keskkondades (uduvastaselt töödeldud).

3M™ kaitsevisiir. WP seeria kaitsevisiirid

Toode  Visiiri tüüp Kate  Filter

WP96 PK-läbipaistev - UV
WP98 Atsetaat-läbipaistev - UV
WP99 Atsetaat-läbipaistev - UV

3M™ WP96M visiir

3M™ WP96 keevitamise visiir

Toode  Visiiri tüüp  Kate  Filter

WP96 IR 3.0 PC-IR 3.0 Hardium Keevitamine
WP98 IR 5.0  PC-IR 5.0 Hardium  Keevitamine


