
Fémipar

Motiváció.
Az innovációtól az iparig.
A 3M fémgyártási megoldások még a 
legzordabb környezetekben is megadják 
dolgozóinak a minőség biztosításához 
szükséges erőt, védelmet és biztonságot.

Hajrá!



Vágórendszerek

A 3M™ Cubitron™ II 
csiszolóanyagok akár 
3-szor  gyorsabban 
 dolgoznak, mint 
a hagyományos 
kerámiaszemcsével 
rendelkező 
csiszolóanyagok.

Hegesztés, vágás  
és csiszolás

Egybecsiszolás TartozékokVágás

3M™ Silver vágótárcsák
Kialakításuk révén a teljesítmény 
és érték verhetetlen kombinációját 
biztosítják. Gyorsan átvágják a 
fémcsöveket és -lemezeket. Ezek a 
tartós tárcsák precíziósan formált 
szemcsékkel biztosítanak gyors és 
egyenletes vágást.

3M™ Cubitron™ II 982C 
fibertárcsák
Merev hordozóval, rendkívül erős 
műgyantával és a 3M™ precíziósan 
formált szemcse technológiával 
biztosítanak egyedülálló csiszolási 
sebességet és tartósságot. 
Különféle alkalmazásokhoz 
használhatók, beleértve az 
élletörést, hegesztési varrat vagy 
reve eltávolítását, felületi hibák 
javítását stb.

3M™ 787C fibertárcsa
A hagyományos fibertárcsákhoz 
képest jóval nagyobb teljesítményt 
biztosít. Fibertárcsáink rendkívül 
gyors vágást biztosítanak, 
ezért kiválóan használhatók 
hegesztési varrat eltávolításához, 
egybecsiszoláshoz és a felület 
finomításához nemesacél és magas 
nikkeltartalmú ötvözetek esetén.

3M™ sima félig rugalmas 
csiszoló lapka
Egybecsiszoláshoz, 
felületmegmunkáláshoz és általános 
csiszolási alkalmazásokhoz.

3M™ Roloc™ korong 
felfogótányér
Használja a 3M™ Roloc™ 
felfogótányért a Roloc tárcsák 
és sünkefék biztos rögzítéséhez. 
Csiszoló lapkáink különféle átmérővel 
és keménységgel érhetők el, ezáltal 
sok különböző csiszolási alkalmazás 
követelményeinek megfelelnek.

3M™ bordás felfogótányérok
A 3M bordázott felfogótányért 
kifejezetten úgy alakították ki, hogy 
optimális teljesítményt biztosítson, 
amikor a 3M Cubitron II fibertárcsákat 
nagy igénybevételt támasztó 
csiszolási alkalmazásokhoz használják.

3M™ Cubitron™ II 967A 
legyezőtárcsa
A legnagyobb teljesítményű 
precíziósan formált 
kerámiaszemcsékkel rendelkezik, 
amelyek a felületek elszíneződését 
rendkívül éles széleket fenntartva 
gátolják meg ezeknek a nagy 
igénybevételű alkalmazásokhoz 
készített tárcsáknak a teljes 
élettartama alatt.

3M™ Silver tisztítókorong
A 3M csiszolóanyagok új 
kategóriájához tartozik, amelyek 
kialakításuk révén a teljesítmény 
és érték verhetetlen kombinációját 
biztosítják. A 3M precíziósan 
formált szemcsék által biztosított 
legendás sebesség és hosszú 
élettartam révén ezek a termékek 
ideálisak számos különféle 
fémipari alkalmazáshoz, pl. a 
hegesztési varratok eltávolításához, 
élletöréshez stb., mivel az 
alumínium-oxidnál, alumínium-
cirkóniánál és egyéb hagyományos 
kerámia csiszolóanyagoknál 
hosszabb élettartamot és gyorsabb 
munkavégzést biztosítanak. 

3M™ Cubitron™ II 
csiszolóanyagok
A Cubitron II csiszolóanyagok gyors 
csiszolási sebességet és hosszú 
élettartamot biztosítanak a 3M 
precíziósan formált szemcséknek 
köszönhetően. Ahogy ezek a 
modern technológiával kialakított 
szemcsék kopnak, a folyamatos 
törések révén éles hegyeket és 
éleket alakítanak ki, amelyek 
vágják a fémet, és a hagyományos 
csiszolóanyagokhoz képest 
gyorsabb csiszolást biztosítanak.

Csiszolás 



Vágórendszerek Ragasztóanyagok 
és ragasztószalagok

Festés és finiselés

Scotch-Brite™ tisztító és 
finiselő tekercs
Folyamatosan kiváló eredményeket 
biztosít különféle fém, fa és 
műanyag felületek, valamint 
nehezen hozzáférhető területek 
megmunkálása, egybecsiszolása, 
polírozása és tisztítása során.

3M™ maszkolószalagok
Mindegy, hogy mi a maszkolási 
feladat, iparág vagy alkalmazás, 
a 3M kínálatában megtalálja a 
megfelelő maszkolószalagot.

3M™ 101E általános célú 
maszkolószalag
Számos professzionális 
alkalmazáshoz megfelel.

3M™ 201E maszkolószalag
Általánosan használható olyan 
ipari alkalmazásokhoz, amelyek 
kis mértékű hő- és vízállóságot 
igényelnek.

3M™ 301E maszkolószalag
Nagy teljesítményű ipari 
maszkolószalag.

3M™ 401E maszkolószalag
Ideális nagy hőmérséklettel járó 
fényezési eljárásokhoz.

3M™ 501E maszkolószalag
Különleges, hőálló ipari 
maszkolószalag.

3M™ 244 maszkolószalag
Ez a szalag számos különböző 
maszkolási alkalmazáshoz 
használható kül- és beltéren 
egyaránt. UV-álló.

Scotch-Brite™ 7447 Pro és 
7448 Pro kézi lapka
A rugalmasságot hatékony 
csiszolással és precíz kézi 
vezérléssel ötvözve old meg nehéz 
tisztítási feladatokat, vagy biztosít 
finom felületmegmunkálást minden 
használat során. A kiváló minőségű 
alumínium-oxid csiszolóanyagok 
gyorsan és pontosan csiszolnak, 
sima és megmunkált felületet 
hagynak maguk után. Számos 
különböző anyaghoz és feladathoz 
használható.

Scotch-Brite™ ipari 
csiszolóanyagok
Olyan folyamatosan gyors, mégis 
pontos csiszolást biztosítanak, 
amely nem módosítja jelentősen 
a munkadarab alakját vagy 
méretét. Az egyedülálló, nem-
szőtt szerkezet meggátolja a 
munkadarab túlzott megterhelését 
és túl mély csiszolását még 
kidolgozott formák és sarkok 
esetén is. Emiatt a Scotch-
Brite csiszolóanyagok ideálisak 
a felületmegmunkáláshoz, 
egybecsiszoláshoz, 
sorjátlanításhoz, festék vagy 
rozsda eltávolításához stb.

MaszkolószalagokFiniselésCsiszolás, egybecsiszolás 
és finiselés

3M™ Roloc™ termékek
Teljes fémmegmunkálási folyamatot 
biztosítanak egy gyors és könnyen 
használható szerszámrögzítő rendszer 
révén. A termékcsalád tökéletes a 
kisebb helyen vagy a körülhatárolt 
területeken végzett munkához.



Ragasztóanyagok 
és ragasztószalagok

3M™ Scotch-Weld™ 
szerkezeti ragasztók
A 3M™ szerkezeti ragasztók 
minden ragasztási igény esetén 
erőt, tartósságot, alacsony 
szagszintet és igényes megjelenést 
biztosítanak.

3M™ aeroszolos ragasztók
Az oldószeres és vízbázisú 
ragasztók szórhatók, kenhetők vagy 
hengerelhetők. Nagy felületeket 
gyorsan és könnyen bevonhatunk 
velük, beleértve a szabálytalan 
alakzatokat vagy enyhén strukturált 
felületeket is. A legtöbb anyag 
ragasztására alkalmasak. A 3M 
ipari aeroszolos ragasztóinak 
kínálatát gyors, kényelmes és 
hatékony rögzítéshez alakították 
ki. A 3M színkódolt termékeinek 
köszönhetően gyorsan kiválaszthatja 
a feladatnak megfelelő ragasztót.

3M™ VHB™ ragasztószalag
Erős, gyors és egyszerű módszer 
tartós és megbízható ragasztások 
készítésére. A 3M™ VHB™ 
ragasztószalagok számos 
lehetőséget nyújtanak a szegecsek, 
csavarok és hegesztések 
helyettesítéséhez. Páratlan erejük 
révén ezek a ragasztószalagok 
növelik a kötések általános 
tartósságát és megbízhatóságát.

3M™ hurkos-kampós 
visszazárható rögzítők
Egyszerű alternatívát kínálnak 
a cipzárak, csavarok, kapcsok, 
kampók, szegek stb. helyett. A 
fekete nejlon kampót és hurkot 
nagy teljesítményű, öntapadó 
gumi alapú ragasztó borítja. 
Nagyobb tervezési szabadságot 
biztosít, a termék gyorsabban 
összeszerelhető, a külső felületek 
simábbak és rendezettebbek, 
valamint ez a megoldás sok 
alkalmazásban jobb teljesítményű.

3M™ Dual Lock™ 
visszazárható rögzítők
Egyszerűen nyitható, rendkívül 
erős és végtelenül egyszerűen 
használható. A figyelemre méltó 
3M™ Dual Lock™ visszazárható 
rögzítő az ismételt hozzáférés vagy 
áthelyezés érdekében akár 1000-
szer nyitható és zárható, mielőtt 
elvesztené az eredeti erejének 
50%-át. A gombafejek könnyen 
egymásra csúsznak és lehetővé 
teszik az újrapozícionálást, mielőtt 
a felhasználó a fejeket egymáshoz 
pattintva erős rögzítést hozna létre. 
A rögzítők egymáshoz illesztve 
eltűnnek, és a felhasználónak 
egyenletes felszínt mutatnak a sima, 
rendezett megjelenés érdekében.

3M™ kétoldalas 
ragasztószalagok
Nagy teljesítményű, általános 
célú, kétoldalas ragasztószalag. 
Ez a tartós ragasztószalag nagy 
nyírószilárdsággal és lefejtési erővel 
rendelkezik, ezenkívül ellenáll az UV-
fénynek, vegyszereknek és a nagy 
hőmérsékletnek.

3M™ VHB™ 5952 
ragasztószalag
Nagy igénybevételnek kitett 
felületekhez.

3M™ Dual Lock™ SJ3540 
visszazárható rögzítők
Jól ragad műanyagokhoz és 
porfestékekhez. Beltéri használatra.

3M™ SJ3526 nejlon kampós 
rögzítő

3M™ SJ3527 nejlon hurkos 
rögzítő

3M™ Scotch-Weld™ DP490 
epoxiragasztó
Erős és tartós ragasztást biztosít, jól 
ellenáll a hőnek.

3M™ Scotch-Weld™ 
DP8407NS akril fémragasztó
Számos felülethez (különösen 
a festetlen fémekhez) ragad, 
és ellenáll a korróziónak. Nagy 
nyíró- és ragasztási erőt, valamint 
ütésállóságot kínál az erős és tartós 
ragasztás érdekében.

A flexibilis ragasztó erős és tartós 
kötést biztosít még rezgések 
és ütődések esetén is. Magas 
nyírószilárdság és lefejtési erő. 
Sokoldalú ragasztóanyag fémekhez, 
műanyagokhoz, betonhoz, fához és 
kompozit anyagokhoz.

3M™ Scotch-Weld™ 
DP8805NS alacsony 
szagszintű akril ragasztó
Alacsony szagszintű akril ragasztó 
nagyon gyors kötési idővel.

3M™ Foam Fast 74 aeroszolos 
ragasztó
A legtöbb habanyaghoz erősebben 
ragad, mint az eredeti anyag.

3M™ 77 aeroszolos ragasztó
Többcélú ragasztó.

3M™ 90 aeroszolos ragasztó
Nagy erősségű ragasztó.

3M™ VHB™ 4910 
ragasztószalag
Átlátszó anyagok.

3M™ Dual Lock™ SJ3550 
visszazárható rögzítők 
Jól tapad fémekre, akrilra, 
polipropilénre, akrilnitril-butadién-
sztirolra és festékekre. Bel- és 
kültéri használatra.

3M™ VHB™ GPH-110GF 
ragasztószalag
Általános felhasználás, magas 
hőállóság.

3M™ Dual Lock™ SJ4570 
visszazárható rögzítők
Alacsony profilú visszazárható 
rögzítő. Beltéri és korlátozott kültéri 
használatra.

Visszazárható rögzítőkPanelek, keretek, merevítők és 
díszítőelemek felragasztása

Díszítőelemek, emblémák, 
idomok felragasztása és illesztése

Kisméretű alkatrészek 
összeszerelése Nagy felületű ragasztás

Ragasztási és rögzítési 
megoldások

A 3M™ VHB™ 
ragasztószalagok 
könnyen alkalmazhatóak és 
használatukhoz nincs 
szükség felületmegmunkálásra.



Ragasztóanyagok 
és ragasztószalagok

3M padlójelölő és veszélyre figyelmeztető szalagok
Minden feladatra van egy-egy szalag – akár falat, csövet, rakodóállást jelöl meg, 
a 3M megfelelő tartósságot, rugalmasságot és feltűnő színt biztosít, amellyel 
maximalizálhatja munkafolyamatát, a biztonságot, illetve javíthatja üzeme vagy 
raktára megjelenését.

3M™ dobozzáró 
ragasztószalagok
Jó teljesítményt biztosítanak 
bármilyen karton lezárása esetén. 
Dobozzáró megoldásaink megbízható, 
biztonságos és egyszerű felhasználást 
tesznek lehetővé, miközben 
garantálják a következetesen jó 
teljesítményt, időt és pénzt spórolva.

3M™ szálerősítéses 
ragasztószalagok
Amikor a jó hírnevéhez méltó 
ragasztószalagot kíván használni, 
számíthat a 3M állandóan 
megbízható, piacvezető, nagy 
teljesítményű csomagolószalagjaira.

3M™ 8956 szálerősítéses 
ragasztószalag
Általános célú szálerősítéses 
ragasztószalag.

3M™ 8959 szálerősítéses 
ragasztószalag
Keresztszövött szálerősítéses 
ragasztószalag.

3M™ 898 MSR szálerősítéses 
ragasztószalag
Ipari erősségű, egyirányú 
üvegszállal erősített szalag. 
Ellenáll a vágásoknak, kopásnak 
és nedvességnek.

3M™ 309 dobozzáró 
ragasztószalag
Nagy teljesítményű, halk 
letekercselésű dobozzáró 
ragasztószalag.

3M™ 371 dobozzáró 
ragasztószalag
Általános célú dobozzáró 
ragasztószalag.

3M™ 3739 dobozzáró 
ragasztószalag
Nagy teljesítményű dobozzáró 
ragasztószalag.

3M™ 764i, 766i, 767i vinilszalag
Gazdaságos, általános célú biztonsági jelzőszalagok.

3M™ 471, 5702, 5700 vinilszalag
Nagy teljesítményű, megbízható, kiválóan látható, sokoldalú 
jelszalagok.

Padlójelölés és veszélyre figyelmeztető szalagok Dobozzárás Szálerősítéses ragasztószalagok

A 3M teljes körű padlójelző rendszere

3M™ 5S vinilszalag, színkódoló  
indítócsomag

3M™ 5S vinilszalag, színkódoló indítócsomag. 
Teremtsen szervezett, biztonságosabb és termelékenyebb 
munkahelyet.

Padlójelölés és veszélyre 
figyelmeztető szalagok 

Csomagolás  
és szállítás 



Ragasztóanyagok 
és ragasztószalagok

Karbantartás 
és javítás

Hővédelem, -visszaverés,  
tekercselés, maszkolás és szigetelés

Speciális egyoldalas 
ragasztószalagok Tömítőszalagok

Duct tape – textil erősítésű 
szalagok

3M™ fém ragasztószalagok
Rögzítés szélsőséges hőmérsékletnek, 
nedvességnek, UV-sugárzásnak vagy 
vegyszereknek való kitettség esetén. 
Bízza a 3M fém ragasztószalagokra 
a legnehezebb feladatokat.

3M™ speciális egyoldalas 
ragasztószalagok
Mindegy, milyen feladatot kell 
megoldani a szalaggal, a 3M-nél 
elérhető a megfelelő speciális 
egyoldalas ragasztószalag, 
amely megoldja a hővezetéssel, 
-visszaveréssel, -védelemmel, 
jelzéssel, maszkolással, szigeteléssel, 
színkódolással, burkolással, 
zajcsillapítással stb. kapcsolatos 
problémáját.

3M™ extrém tömítő 
tulajdonsággal rendelkező 
szalagok
A 3M extrém tömítőszalagok gyors 
és robusztus ragasztást biztosítanak 
esőelvezető csatornákhoz, 
szellőzőnyílásokhoz, tetőkhöz 
és föld alatti kábelcsatornákhoz. 
Vízálló tömítést biztosítanak, 
továbbá számtalan felületre 
szárítási idő, csepegés, szivárgás és 
szennyeződés nélkül felragadnak.

3M™ Duct tape – textil 
erősítésű szalagok
Kiváló tapadásra tervezték. 
Mindegy, hogy sima és csiszolt, 
vagy durva és rücskös a felület; nem 
számít, hogy a feladat egy órára 
vagy egy évre szól.

3M™ Duct tape 1900 
ragasztószalag
Gazdaságos ragasztószalag.

3M™ Duct Tape 2903 
ragasztószalag
Általános célú, alakítható 
ragasztószalag.

3M™ Duct Tape 2904 
ragasztószalag
Nagy teherbírású ragasztószalag.

3M™ Duct Tape 8979 
ragasztószalag
Megnövelt teljesítményű 
ragasztószalag.

3M™ Duct Tape 389 
ragasztószalag
Általános, nagy erejű textilhordozós 
ragasztószalag.

3M™ 4411 extrém 
szigetelőszalag - 1,0 mm

3M™ 4412 extrém 
szigetelőszalag - 2,0 mm

3M™ 361 üvegszövet 
ragasztószalag
Kivételes stabilitást biztosít zord 
körülmények között. 232 °C-ig 
használható.

3M™ UHMW 5423 fólia 
ragasztószalag
Hatékony megoldás 
ragadásmentességet és könnyű 
leválasztást igénylő feladatok esetén.

3M™ 425 alumínium 
ragasztószalag
Sokoldalú alumíniumszalag. 0,12 mm 
vastag. Bel- és kültéri használatra.

3M™ 431 alumínium 
ragasztószalag
Sokoldalú alumíniumszalag. 
0,08 mm vastag. Bel- és kültéri 
használatra.

3M™ 1436 alumínium 
ragasztószalag
Gazdaságos, általános célú. 0,075 
mm. Beltéri használatra.



Biztonság 
és védelem

3M™ Aura™ 9300+ sorozatú 
simára hajtogatható 
félálarcok
Ergonomikus, simára hajtogatható, 
3 paneles kialakítás alacsony 
légzési ellenállású szűrőközeggel. 
Az FFP1, FFP2 és FFP3 védelmi 
szintű, valamint szelepes és szelep 
nélküli légzésvédőink állrészén lévő 
innovatív lap egyszerű igazítást 
biztosít, a kidomborodó felső panel 
pedig csökkenti a védőszemüveg 
párásodását.

3M™ 7500 sorozatú többször 
használható légzésvédő
Ezt a kényelem terén új szabványt 
teremtő álarcot a viselő érdekeit 
szem előtt tartva tervezték. Puha 
szigetelő felülete, valamint az 
egyedülálló 3M™ Cool Flow™ 
szelep javítja a komfortérzetet és az 
archoz való illeszkedést. A kisebb 
légzési ellenállás segíti az álarcban 
kialakuló hő minimalizálását, és 
növeli a komfortérzetet.

3M™ PELTOR™ ProTac™ III 
headset
Véd az ártalmas zaj ellen, 
ugyanakkor a viselő hallhatja a 82 
dB szint alatti környezeti hangokat. 
Könnyebben kommunikálhat a 
közeli munkatársakkal, ezenkívül 
hallhatja a figyelmeztető jelzéseket, 
a közeledő járműveket, illetve a 
gépek és folyamatok hangját.

3M™ PELTOR™ 
LiteCom headset
Egyszerűvé és 
biztonságossá 
teszi a zajos 
környezetekben 
való kommunikációt. 
A LiteCom 
strapabíró és robusztus headset, 
amely kialakítása révén nagy 
igénybevétellel járó használatra 
alkalmas sok különböző 
munkakörnyezetben. A beépített 
kétirányú rádió 8 csatornával és 
38 alcsatornával rendelkezik, a 
hatótávolsága pedig 3 km. Kéz 
használata nélkül beszélhet vele, és 
biztonságos munkát tesz lehetővé 
ártalmas zajszint esetén.

3M™ PELTOR™ X sorozatú 
fültok
Dizájn, kényelmi és zajcsillapítási 
követelmények alapján 
fejlesztették. Ez a termékcsalád új 
szabványt teremt a hallásvédelem 
terén. A PELTOR X3 fültokok 
termékeink közül elsőként 
egy újonnan tervezett távtartó 
használatával csökkentik a 
zajszintet a dupla falú kialakítás 
használata nélkül, ezáltal növelik 
a belső falon belüli teret a 
nagyobb kényelem és viselhetőség 
érdekében.

3M™ 4000 
sorozatú 
karbantartást 
nem igénylő, 
többször 
használható 
légzésvédő
Ez az alkatrészek 
beszerelését és karbantartást nem 
igénylő, egyszerű, pehelykönnyú, 
kiegyensúlyozott légzésvédő 
megbízható légzőszervi védelmet 
biztosít számos, különféle 
iparágakban előforduló gáz, gőz 
és részecske ellen. Az egyedülálló 
aktívszenes technológia révén 
a légzésvédő az archoz közel 
kerülhet, jó illeszkedést biztosít 
sok egyéb típusú védőeszköz alatt, 
ezenkívül zavartalan látást biztosít, 
és elősegíti a kényelmesebb 
munkavégzést.

3M™ 8825+ és 8835+ 
csésze alakú részecskeszűrő 
légzésvédő
Kialakítása révén jobban illeszkedik 
viselője egyedi arcformájához és 
-méretéhez. Ezek a robusztus héjjal 
és csészeformával rendelkező 
légzésvédők megfelelnek a 
szűrőmaszkos (filtering face piece, 
FFP) légzésvédőkhöz alkalmazott 
eltömítési teszt különleges 
követelményeinek, és EN 149 
„R” besorolással rendelkeznek, 
ami azt jelenti, hogy egynél több 
műszakban is használhatóak.

3M™ SecureFit™ 600 sorozat
Kialakítása maximális kényelmet, 
illeszkedést és kilátást nyújt, ezért 
a viselőjén marad, és folyamatosan 
védelmet biztosít neki. A számos 
elérhető lehetőségnek köszönhetően 
minden helyzethez elérhető a 
megfelelő változat – különböző színű, 
karcálló vagy 3M™ Scotchgard™ 
párásodásgátló bevonattal 
rendelkező lencse, egyenletes 
nyomáseloszlású szártechnológia 
(Pressure Diffusion Temple, PDT) a 
biztonság és kényelem érdekében, 
szivacstömítés stb.

Karbantartást nem igénylő 
részecskeszűrő félálarcok

Többször használható 
légzésvédőkKommunikációs megoldások Hallásvédelem Szemvédelem

3M™ SecureFit™ 400 sorozat
Perem nélküli lencsékkel és széles, 
rugalmas szemüvegszárakkal 
bír a biztos oldalirányú védelem 
érdekében, és gyakran használják 
fültokkal együtt. A szárak 3M™ 
egyenletes nyomáseloszlású 
szártechnológiával (Pressure 
Diffusion Temple, PDT) 
rendelkeznek, amely révén a 
védőszemüveg szárai természetesen 
az egyének fejméretéhez igazíthatók, 
és ezáltal biztos és kényelmes 
illeszkedést biztosítanak. Csökkenti 
a fej mozgása során bekövetkező 
csúszkálásokat. Puha, állítható 
orrpárna a még jobban személyre 
szabott illeszkedés érdekében. 5 
típusú lencsével érhető el.

Egyéni 
védőeszközök

A kényelmetlen 
egyéni védőeszköz 
viselője nagyobb 
valószínűséggel 
próbálja azt 
megigazítani, ami 
elvonja a figyelmét 
a munkahelyi 
feladatától.*

*3M 180720 personal_protective_equipment_influencing_productivity.pdf, 5. oldal



Biztonság 
és védelem

3M™ Versaflo™ sisakok 
M-400 sorozatú 
védőköpennyel
A 3M™ Versaflo™ M sorozatú 
sisakok integrált védelmet 
biztosíthatnak légzőszerveket, 
fejet, szemet, arcot és hallást 
érintő veszélyekkel szemben, 
továbbá lefedik a nyakat és 
vállakat is. Az M-400 sorozatú 
sisakok megfelelnek az ilyen 
típusú termékekre vonatkozó 
legmagasabb légzésvédő-
teljesítménybeli követelményeknek 
(TH3), amennyiben bizonyos 
3M™ levegőztető egységekkel 
használják azokat.

3M™ Versaflo™ TR-600 
szűrtlevegős légzésvédő
A felhasznált szűrő típusától 
függően védelmet biztosít 
részecskék, gázok, gőzök, valamint 
ezek kombinációja ellen.

3M™ 4530 védőruha
Az egyéni védőeszközökre 
vonatkozó CE irányelv szerint 
III. kategóriájú, 5/6 típusú, 
légáteresztő anyagból készült 
védőruha számos kényelmi 
funkcióval rendelkezik. Az anyag 
lángálló bevonattal is bír, aminek 
köszönhetően a szövet megfelel az 
ISO 14116 Index1 szabványnak*.

3M™ integrált biztonsági megoldások

3M™ Speedglas™ 9100 MP hegesztőpajzs 9100XXi hegesztőszűrővel  
és 3M™ Adflo™ szűrtlevegős légzésvédő rendszerrel

• A nagy méretű (17x10 cm-es), ívelt látómező kiváló kilátást nyújt felfelé, lefelé és perifériásan is
• Megfelel az EN 166:BT szabványnak a nagy sebességgel mozgó részecskékkel szembeni 

védelem érdekében*
• Légzőszervi védelem – TH3**
• A felső héj hőálló polikarbonátból készül, és megfelel az ipari biztonsági sisakokra vonatkozó 

EN397 szabványnak
• A külön kérésre kapható, kiválóan látható alumínium szövet visszaveri a napfényt és a 

hegesztési hőt
• Az öt darab, két árnyalatú oldalablak perifériás látást biztosít a hegesztéshez
• Kezdettől fogva úgy alakították ki, hogy együtt használhassák a 3M™ Peltor™ fültokokkal

3M™ G3501 sorozatú 
biztonsági sisak
Úgy alakították ki, hogy 
szélsőséges környezetekben 
is megvédje dolgozóit. Az 
EN397:2012 szabványnak 
megfelelő, hőálló sisak védelmet 
biztosít a viselőinek számos tipikus 
alkalmazás során.

A 3M™ Speedglas™ 
eszközt viselő 
hegesztők között 
kevésbé fordul elő 
nyaksérülés, hiszen a 
sisak levételéhez nem 
kell többször a fejükkel 
bólintani, illetve nem 
kell a fejüket rángatni.†

Egyéni 
védőeszközök

Hegesztéstechnikai 
védőeszközök

Szűrtlevegős légzésvédő 
rendszerek Védőruházatok Fej és arc védelme

3M™ Speedglas™ 
automatikusan sötétedő szűrők
A 3M™ Speedglas™ 9100 sorozatú 
hegesztőszűrő folytatja azt a 
hagyományunkat, hogy kiváló 
optikai minőségű termékeket 
gyártunk, beleértve az egységes 
árnyalatot és a minimális torzítást 
a szűrő teljes látómezején 
belül. Ha minden feladathoz a 
megfelelő beállításokat használja, 
csökkenthető a szemfáradás, és a 
hegesztés minősége is javulhat.

* Az európai szabványok ezt a rostélyt a „B” kategóriába sorolják, vagyis ellenáll a közepes 
energiával ütköző, nagy sebességű részecskéknek (120 m/s).  
** Amennyiben a 3M™ Adflo™ szűrtlevegős légzésvédő rendszerrel együtt használják
† Egészségügyi és biztonsági igazgató, dátum nélkül. Coshh Basics – egyéni védőeszközök  
(Personal protective equipment, PPE). [ONLINE] elérhető: http://www.hse.gov.uk/coshh/basics/
ppe.htm. [Letöltve 2018. június 19-én].

3M™ Speedglas™ 9100 MP 
hegesztő sisak
Teljes körű hegesztési védelem 
nagy igénybevételt támasztó 
környezetekhez. Öt szintű 
hegesztési védelmet foglal magába: 
fej, szem, arc, légzőszervek és 
hallás védelme egyetlen, rendkívül 
kényelmes és egyszerűen 
használható rendszerben.

A 3M, Cubitron, Roloc, Scotch-Brite, VHB, Dual Lock, Scotch-Weld, PELTOR, ProTac, SecureFit, Aura, Versaflo, Speedglas és Adflo a 3M Company védjegye. Minden jog fenntartva, 2018.



Rendelési információ

Termék megnevezés és leírás Termék kód

3M™ 425 ALUMÍNIUMSZALAG, 50 mm X 55 m

9320+Gen3, Aura Gen3, FFP2 szelep nélküli részecskeszűrő félálarc, 1 / EA

9322+Gen3, Aura Gen3, FFP2 szelepes részecskeszűrő félálarc, 1 / EA

9330+Gen3, Aura Gen3, FFP3 szelep nélküli részecskeszűrő félálarc, 1 / EA

9332+Gen3, Aura Gen3, FFP3 szelepes részecskeszűrő félálarc, 1 / EA

9312+, Aura FFP1 szelepes részecskeszűrő félálarc, 1 / EA

9322+, Aura FFP2 szelepes részecskeszűrő félálarc, 1 / EA

9332+, Aura FFP3 szelepes részecskeszűrő félálarc, 1 / EA

967A 3M™ Cubitron™ II LEGYEZŐTÁRCSA FLAT (EGYENES) 40 + 115 mm

3M™ Cubitron™ II 982C fíbertárcsa 36+, 115 x 22 mm

3M™ Cubitron™ II 787C fíbertárcsa 36+, 115 X 22 mm

625122

506163

506168

506170

506171

451709

82409

82410

454450

318209

625099



Termék megnevezés és leírás Termék kód

3M™ 201E Masszkolószalag, 48 mmx 50 m

3M™ 301E MASZKOLÓ SZALAG 48 MM X50M

8825+, FFP2D Szelepes, prémium részecskeszűrő félálarc, 1 / EA

8835+, FFP3 Szelepes, prémium részecskeszűrő félálarc, 1 / EA

7501, Szilikon félálarc 7500 series, (S), 1 / EA

3M™ Scotch-Brite™ CF-HP 7447 kézi lapka A VFN, 158 x 224 mm

3M™ SCOTCH-WELD™ DP8405NS SZERKEZETI RAGASZTÓ, ZÖLD, 45 ML

3M™ SCOTCH-WELD™ DP490 SZERKEZETI RAGASZTÓ, FEKETE, 12 x 50 ML

3M™ SCOTCH-WELD™ DP 8005 RAGASZTÓFR, 12 x 38ML/K

3M™ SCOTCH-WELD™ DP8805NS SZERKEZETI RAGASZTÓ, ZÖLD, 45 ML

SF401AF-EU, 3M™ SecureFit™ védőszemüveg, PC víztiszta AS/AF,  1/EACH

SF601SGAF-EU, 3M™ SecureFit™ 600 védőszemüveg, Scotchgard™ (K,N) páramentes bevonat,  1/EACH

3M™ Silver vágókorong egyenes T41 115 x 1,6 x 22,23 mm

625143

625101

452850

80989

76287

478189

625133

625134

625131

625132

453586

480718

625083

Rendelési információ



Termék megnevezés és leírás Termék kód

3M™ Silver tisztítókorong T27 115 x 7 x 22,23 mm 

57 77 15, 9100 MP hegesztőpajzs és védősisak, Adflo légzésvédővel, Speedglas 9100X 

hegesztőkazettával, 1 / EA

3M™ Spray 90 aeroszolos ragasztó, 500 ML 

3M™ VHB™ GPH-110GF AKRILHAB RAGASZTÓSZALAG, SZÜRKE, 19 mm x 33 m, 1,1 mm

4251+, FFA1P2RD Kombinált szűrőfélálarc, részecskék és szerves gázok ellen 1000 ppm-ig 

(festékszórás), 1 / EA

M-306, fejrész, komfort arszigeteléssel, 1 / EA

MT13H221A, 3M™ PELTOR™ ProTac™ III Headset, fekete, fejpánttal, 1 / karton, 1 / EA

MT7H7A4410-EU, 3M™ PELTOR™ LiteCom PLUS 446Mhz, Kommunikációs fültok, 446Mhz, 1 / EA

TR-315E+, 3M™ Versaflo™  POWERED AIR STARTER KIT EUROPE, 1 / EA

X5A, Fültok, fejpántos (SNR=37 dB), 1 / EA

498682

625084 

625128

625129

80990

 

420158 

625093

625095

418848

625096

Rendelési információ



3M Hungária Kft. 
1117 Budapest 
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Tel.: +36 76 506 280 
Fax: +36 76 506 281

9027 Győr, 
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gyor@rubix.com
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