
Biztonság
tudományos 
alapokon.

3M™  SecureFit™ 
védőszemüvegek



3M™ SecureFit™ védőszemüvegek

Teljesítmény. Stílus. Kényelem.

3M™ SecureFit™ védőszemüvegek

Fontos, hogy munkavégzés közben védje a látását. 
Ez azonban nem jelenti azt, hogy a stílusról vagy 
a kényelemről is le kell mondania. Válasszon olyan 
szemüveget, amely jól teljesít – és jól is néz ki! 
A kényelmesen illeszkedő, keskeny profilú, más 
egyéni védőeszközökkel együtt történő használatra 
tervezett 3M™ SecureFit™ védőszemüveg segít 
abban, hogy munka közben is biztonságban és 
kényelmesen érezze magát.

#3MScienceofSafety



3M™ SecureFit™ védőszemüvegek

Teljesítményre tervezve.

Íves szárak - fokozott 
biztonság 

A 3M formaterve a fej oldalsó része 
helyett a kevésbé érzékeny hátsó 
részre fejt ki nyomást, és még gyors 
fejmozgások esetén is 
kényelmesen illeszkedik.

3M™ egyenletes 
nyomáseloszlású 
szártechnológia
A 3M innovatív szárkialakítása 
a bordás kialakítás révén 
kényelmes nyomáselosztást 
biztosít, így a szárak 
rugalmasan, maguktól 
igazodnak a fej méretéhez és 
alakjához. 



3M™ SecureFit™ védőszemüvegek

Az előny tisztán látható.
A bepárásodott lencse frusztráló és veszélyes lehet. A 3M™ SecureFit™ 
védőszemüvegek, amelyek 3M™ Scotchgard™ Protector párásodásgátló/
karcolásgátló bevonattal rendelkeznek. A bevonatot a lencsékhez kötő aktív 
összetevő hosszabb ideig biztosítja a dolgozók számára a tisztán látást.

Bevonat nélküli 3M™ 3M™ Scotchgard™ Protector 
párásodásgátló/karcolásgátló bevonat

A mikroszkopikus méretű 
vízcseppek összegyűlnek, 

lecsapódó vizet és párát képeznek, 
elhomályosítva a látást.

 A csökkentett érintkezési szög 
a vízcseppeket vékony, átlátszó 

réteggé lapítja, amely átengedi a fényt.

*A 3M vállalat belső, EN 168 szabvány szerint végzett tesztjei alapján, hagyományos párásodásgátló bevonatokkal összehasonlítva.

3M™ Scotchgard™ Protector  
párásodásgátló/karcolásgátló bevonat

  A hagyományos párásodásgátló bevonatokkal 
szemben jobban ellenáll a párásodásnak, akár 
25 alkalommal történő vizes mosásig.*

  Nehéz munkavégzési körülmények esetén is 
ellenálló a karcolásokkal szemben.

  Kihívást jelentő munkakörülményekhez, például 
meleg és párás helyeken, beltéri/kültéri, fizikailag 
megerőltető és szabályozott klímájú helyeken 
történő munkavégzéshez tervezték.



3M™ SecureFit™ védőszemüvegek

100 so
ro

za
t

Elegáns, sportos 
lencseforma

A dolgozók biztonságban érezhetik 
magukat a 3M szemvédővel, amely 
megfelel az EN 166:2001 szabvány 
ütésálló védőfelszerelésekre 
vonatkozó követelményeinek

Többdarabos csomag kapható 
(5 db/csomag)

A 3M™ SecureFit™ 100 sorozat védőszemüvegét elegáns, sportos lencseforma, valamint 
önbeálló szárak jellemzik, így stílusos, mégis kényelmes viseletet jelent hosszabb ideig tartó 
használat esetén is.

Öntött 
orrnyereg A polikarbonát lencse az UV-A 

és UV-B sugarak 99,9%-át elnyeli

A lencse többféle színváltozata 
közül választhat

A lapos, rugalmas szárak jól 
kombinálhatók 
a 3M™ fülvédőkkel

3M™ egyenletes nyomáseloszlású 
szártechnológia



3M™ SecureFit™ védőszemüvegek

200 so
ro

za
t

Ultrakönnyű  
kialakítás

A tökéletes illeszkedés mindent megváltoztat. A 3M™ SecureFit™ 200 
védőszemüveg önbeálló szárakkal rendelkezik, amelyek minden esetben 
biztonságos, tökéletes illeszkedést garantálnak.

Öntött orrnyereg
A polikarbonát lencse az UV-A 
és UV-B sugarak 99,9%-át elnyeli

Válasszon a karcolásgátló, 
párásodásgátló/karcolásgátló vagy 
az opcionális 3M™ Scotchgard™ 
párásodásgátló/karcolásgátló 
bevonatok közül

A kék szárakkal rendelkező 
modellek az élelmiszer-
előkészítés/-feldolgozás 
területein jobban láthatóvá 
teszik a szemvédőt

3M™ egyenletes nyomáseloszlású 
szártechnológia



3M™ SecureFit™ védőszemüvegek

400 so
ro

za
t

Lépjen eggyel magasabb kényelmi szintre a 3M™ SecureFit™ 400 védőszemüveggel, amely 
3M™ egyenletes nyomáseloszlású szártechnológiával, puha, egy darabból álló orrnyereggel, 
duplán öntött szárakkal, valamint számos opcióval – lencseszínek, prémium bevonatok, 
olvasólencse – rendelkezik.

Az SF400X modellen az arc körvonalát 
követő szemöldökvédő nyújt extra 
védelmet a részecskékkel szemben

Ultrakönnyű 
kialakítás 

Puha, egy darabból 
álló orrnyereg

Puha szárvégek

Többféle színváltozatban/
lencseszínezéssel kapható

A polikarbonát lencse az UV-A és 
UV-B sugarak 99,9%-át elnyeli

Opcionális szivacsbetét 
a szemöldökvédő nélküli 
modellekhez

Válasszon a karcolásgátló, 
párásodásgátló/karcolásgátló vagy 
az opcionális 3M™ Scotchgard™ 
párásodásgátló/karcolásgátló 
bevonatok közül

3M™ egyenletes nyomáseloszlású 
szártechnológia



3M™ SecureFit™ védőszemüvegek

500
A lapos és rugalmas 
szárkialakítás jól 
kombinálható 
a 3M™ fülvédőkkel

so
ro

za
t A 3M™ SecureFit™ 500 sorozat modern lencsék és állítható racsnis szárak kombinációjával 

rendelkezik. Emellett a 3M™ egyenletes nyomáseloszlású szártechnológia (PDT) a fejhez 
igazodó illeszkedésről is gondoskodik. Ez a sportos szemüveg önbeálló, színes szárakkal 
rendelkezik. Többféle lencseszínezés, valamint Scotchgard™ Protector párásodásgátló 
bevonattal rendelkező modellek is választhatók.

Opcionális, eltávolítható 
szivacsbetét

Sportos kialakítás modern 
lencseformával

A polikarbonát lencsék 400 nm-ig védelmet 
nyújtanak az UV-sugárzással szemben

Válasszon a karcolásgátló, 
karcolásgátló/párásodásgátló vagy 
az opcionális 3M™ Scotchgard™ 
párásodásgátló/karcolásgátló 
bevonatok közül

Az állítható racsnis szárakkal 
a felhasználó a saját arcához 
és a szemnyílás pozíciójához 
igazíthatja a lencséket.

A racsnis szárakat arra tervezték, 
hogy félálarc viselése esetén 
segítsék a szemüveg könnyebb 
beigazítását

3M™ egyenletes nyomáseloszlású 
szártechnológia



3M™ SecureFit™ védőszemüvegek

600 so
ro

za
t

Stílusos, mégis 
strapabíró keret

A 3M™ SecureFit™ 600 védőszemüveggel egyszerre kapja meg a minőséget, a 
hosszú élettartamot és a sokoldalúságot. Válasszon a különböző jellemzők közül, 
beleértve a 3M™ Scotchgard™ Protector párásodásgátló/karcolásgátló bevonatot, 
a többféle lencseszínt és az eltávolítható szivacsbetétet is.

A lencse többféle színváltozata közül választhat, 
beleértve a polarizált lencséket is

A polikarbonát lencse az UV-A és UV-B sugarak 
99,9%-át elnyeli

Opcionális szivacsbetét

Válasszon a karcolásgátló, 
párásodásgátló/karcolásgátló vagy 
az opcionális 3M™ Scotchgard™ 
párásodásgátló/karcolásgátló 
bevonatok közül

3M™ egyenletes nyomáseloszlású 
szártechnológia



3M™ SecureFit™ védőszemüvegek

3700
Az állítható racsnis 
szárakkal a használó 
a saját arcához és a 
szemnyílás pozíció-
jához igazíthatja 
a lencséket.

so
ro

za
t A 3M™ SecureFit™ 3700 szemüveg felett hordható védőszemüveget úgy tervezték, 

hogy a korrekciós szemüveget viselő dolgozók egész nap viselhessék. Mivel a 
korrekciós szemüvegek nem minden esetben rendelkeznek párásodásgátló 
bevonattal, választhat a karcolásgátló+ bevonat vagy a 3M™ Scotchgard™ Protector 
párásodásgátló/karcolásgátló bevonat közül.

Puha, egy darabból 
álló orrnyereg

Opcionális, az arc vonalát 
követő szemöldökvédő

Többféle színváltozatban/
lencseszínezéssel kapható

A polikarbonát lencse az UV-A 
és UV-B sugarak 99,9%-át elnyeli

Válasszon a karcolásgátló+ vagy 
az opcionális 3M™ Scotchgard™ 
párásodásgátló/karcolásgátló 
bevonatok közül 

3M™ egyenletes nyomáseloszlású 
szártechnológia



Illeszkedési teszt
Még védőszemüveg viselése esetén is 
előfordulhat szemsérülés, amennyiben 
az nem illeszkedik megfelelően. Ha 
helyesen illeszkedik, akkor takarja a szem 
körüli lágy szöveteket. A nagyobb fejen 
a kicsi szemüvegek szabadon hagynak 
bizonyos helyeket.

Ha valakire túl nagy egy szemüveg, 
akkor rések maradhatnak. A feladathoz 
megfelelő szemvédelem és a helyesen 
illeszkedő szemüveg kiválasztásával 
csökkenthető a dolgozókat érő 
szemsérülések száma.

A 3M vállalat kidolgozott egy lépésről 
lépésre haladó módszert, amelynek 
segítségével megtalálhatja a legjobban 
illeszkedő szemüveget, és meggyőződhet 
az illeszkedés helyességéről.

Tudjon meg többet
http://go.3M.com/uk/eyewear-fit-system

http://go.3M.com/uk/eyewear-fit-system


Látható és érezhető különbség.

Ultrakönnyű és kényelmes szemüveg? Igen! 
Vegye fel a kapcsolatot értékesítési képviselőjével, kérje 
a 3M™ SecureFit™ védőszemüveg mintadarabjait, és 
fedezze fel a különbséget! Próbálja ki!

 Visit 3M.co.uk/SecureFit
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