
3M™ Secure Click™-                       
nowa generacja półmasek 
wielokrotnego użytku.
Przedstawiamy najnowszą platformę 
technologiczną 3M™ Secure Click™.

3M™ Secure Click™ serii HF-800 stosowana z 
certyfikowanymi filtrami i pochłaniaczami 3M™ 
Secure Click™ chroni przed cząstkami
stałymi oraz wieloma rodzajami gazów i par.

Poczuj niezwykły komfort oddychania, dzięki 
pierwszemu na świecie systemowi filtrów  
i pochłaniaczy z poczwórnym przepływem powietrza.



Przedstawiamy 

półmaskę wielokrotnego użytku  
3M™ Secure Click™ serii HF-800.

Wyposażona w wiele intuicyjnych funkcji, półmaska wielokrotnego użytku 3M™ Secure Click™ serii HF-800,
stosowana z certyfikowanymi elementami oczyszczającymi 3M™ Secure Click™, chroni pracowników przed cząstkami
stałymi oraz przed wieloma rodzajami gazów i par.

Membrana 
komunikacyjna
Zaprojektowana w taki  
sposób, aby ułatwiać 
komunikowanie się  
podczas pracy.

Nowość

Unikatowy system złączy 
filtrów i pochłaniaczy
Dopasuj i wciśnij, a gdy 
usłyszysz kliknięcie złącza, 
masz pewność,  że filtry są 
prawidłowo  
zamontowane.

Nowość

Przycisk sprawdzania 
szczelności
Daje pracownikowi większą 
pewność, że maska jest 
prawidłowo dopasowana.

Nowość

Zawór wydechowy  
Kieruje wydychane 
powietrze i wilgoć 
ku dołowi.

Półmaska wielokrotnego użytku

HF-801 — mała HF-802 — średnia HF-803 — duża

Półmaska wielokrotnego użytku z membraną komunikacyjną

HF-801SD — mała HF-802SD — średnia HF-803SD — duża

Nowość
Opatentowana, silikonowa, 
elastyczna część nosowa
Zapewnia uczucie miękkości na 
styku z twarzą, zwiększając komfort 
noszenia. 

Łatwa regulacja taśm 
w dwóch kierunkach: 
Pociągnij taśmy, aby je zablokować. 
Aby poluzować taśmy, ściśnij klamrę 
z dwóch stron.

Nowość Niższe opory oddychania 
Dwa pochłaniacze z podwójnym 
przepływem powietrza zamontowane 
na każdej masce, zapewniają cztery 
strumienie przepływu ułatwiając 
oddychanie.

Specjalna konstrukcja 
i ustawienie elementów 
oczyszczających  
Umożliwiają stosowanie półmaski 
serii HF-800 z niektórymi typami 
osłon spawalniczych i szlifierskich.



Poczuj:

Sprawdź:

Powiedz:

Poczuj niezwykły 
komfort oddychania 
dzięki pierwszemu na 
świecie systemowi 
filtrów i pochłaniaczy 
z poczwórnym 
przepływem powietrza.

Szybko i łatwo — za 
pomocą jednego 
przyciśnięcia — możesz 
sprawdzić, czy maska jest 
prawidłowo dopasowana 
do twarzy.

Użyj maski z 
opcją membrany 
komunikacyjnej, aby łatwo 
porozumiewać się podczas 
pracy.

Usłysz:

Pracuj z poczuciem 
bezpieczeństwa, które 
gwarantuje Ci nowy 
system złączy Secure 
Click™. Dopasuj i wciśnij, 
a gdy usłyszysz kliknięcie 
złącza, masz pewność, 
że filtry i pochłaniacze są 
prawidłowo zamontowane.



Pochłaniacze chroniące przed  
gazami i parami 

Filtropochłaniacze  
chroniące przed gazami i parami

Filtry przeciwpyłowe

Filtry przeciwpyłowe zapewniające 
ochronę przed parami organicznymi, 

gazami kwaśnymi i ozonem 
do 10 x NDS

Wymienne filtry przeciwpyłowe

Pokrywa filtra

Półmaska serii HF-800 wraz z filtrami ma opór wdechowy poniżej 5 milibarów przy przepływie ciągłym 95 l/min.

3M Dział Bezpieczeństwa Pracy 

3M Poland Sp. z o.o.  
al. Katowicka 117 
Kajetany, 05-830 Nadarzyn 
Telefon: +48 22 739 60 00 
www.3M.pl/bhp

Aby uzyskać informacje o szkoleniach i porady 
na temat ochrony dróg oddechowych, należy się 
skontaktować z Działem Bezpieczeństwa Pracy 3M.

Prosimy poddać recyklingowi. Wydrukowano w 
Polsce. © 3M 2019. 3M i Secure Click są znakami 
towarowymi 3M Company. Wszelkie prawa 
zastrzeżone. 70-0716-9777-8. J450805

D8055 A2D8051 A1 D8059 ABEK1

D8094 ABEKP3 R D8095 A2P3 R

D3135 P3 R

D3138 P3 R/ochrona przed pyłami i 
drażniącymi zapachami

Pokrywa filtra D701

D7915 P1 R 

D3125 P2 R

D3128 P2 R/ochrona przed pyłami 
i drażniącymi zapachami

D7925 P2 R D7935 P3 R

Półmaska wielokrotnego użytku 3M™ 
Secure Click™ serii HF-800

Uwaga: Wybór najodpowiedniejszego sprzętu do ochrony dróg oddechowych zależy od 
konkretnej sytuacji i może go dokonać wyłącznie kompetentna osoba znająca warunki pracy i 
ograniczenia danego środka ochrony indywidualnej. 3M nie ponosi bezpośredniej ani pośredniej 
odpowiedzialności za wykorzystanie podanych tu informacji. Wyłączenie to nie może być 
interpretowane jako wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności 3M za śmierć lub obrażenia 
ciała w zakresie, w którym 3M jest odpowiedzialna na mocy bezwzględnie obowiązujących 
przepisów prawa (w tym będące skutkiem niedbalstwa lub nieprawidłowego przedstawienia 
faktów przez 3M).

Seria HF-800SD Seria HF-800


