
  
 

 

 

NAVODILA ZA UPORABO 
 
 
 
3M 1100/1110 čepki za zaščito sluha, za enkratno uporabo                                                            
 
Podatkovni list 
3MTM 1100 penasti čepki za zaščito sluha                                      
3MTM 1110 penasti čepki za zaščito sluha z varovalno vrvico   
 
Lastnosti: 

• Mehki čepki za enkratno uporabo iz poliuretana zagotavljajo najvišje udobje 

• Zaradi svoje konične oblike se čepki optimalno prilagodijo sluhovodu 

• Čepki so izdelani iz mehkega nealergenega materiala 

• Svetlo oranžna barva skrbi za dobro vidnost čepkov v ušesu in s tem olajša  varnostne 
nadzore 
 

Področja uporabe: 
3M 1100/1110 čepki za ušesa se lahko uporabijo v veliko industrijskih panogah, v katerih nastopajo 
zdravju ogrožajoče ravni hrupa, kot na primer: 
 

• Kovinskopredelovalna industrija 

• Avtomobilska industrija 

• Tekstilna industrija 

• Gradbeništvo 

• Gradnja letal 

• Lesnopredelovalna industrija 

• Tiskarska industrija in industrija papirja 
 

Dovoljenja: 
3M 1100/1110 čepki za ušesa izpolnjujejo varnostne zahteve uredbe (EU) 2016/425. 
 
Čepki za zaščito sluha izpolnjujejo evropsko normo EN352-2:2002 in so CE-certificirani. 
 
Materiali: 
Za izdelavo 3M 1100/1110 čepkov za zaščito sluha se uporabljajo sledeči materiali: 

Čepki Poliuretanska pena 

Varovalna vrvica poliester 

 
  



  
 

 

Zvočna izolacija: 
Vrednosti izolacije za 3M 1100/1110 čepke za ušesa (preizkušeno po EN24869-1) 

F (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Mf (dB) 30,0 33,1 36,3 38,4 38,7 39,7 48,3 44,4 

Sf (dB) 3,9 5,0 7,4 6,2 5,6 4,3 4,5 4,4 

Mf-sf (dB) 26,1 28,1 28,9 32,2 33,1 35,4 43,8 40,0 

SNR(srednja) =37 dB               H(visoka) = 37 dB                 M(srednja) = 34 dB                 L(nizka) = 31 dB 
 
Informacije:  
Vrsto informacij mora biti navedenih na pakiranju. Pakiranje 3M 1100/1110 čepkov za zaščito sluha 
ustreza zahtevam EN352-2. Popolni izvod harmoniziranega standarda lahko pridobite preko 
mednarodne organizacije za standardizacijo.  
 
Več informacij in celotno izjavo o skladnosti lahko najdete na spletni strani: www.haberkorn.si ali na 
telefonski številki: 02/320-67-10. 
 
Navodila za uporabo: 
Čepke za ušesa uporabljajte tako, kot je prikazano na sliki. V kolikor se sedež čepka v ušesu med 
nošenjem razrahlja, ga je previdno potrebno spet namestiti v uho tako, kot je prikazano na sliki.  

 
 
 
1100 čepki za enkratno uporabo  
 
Vzdrževanje:  
Ti čepki so predvideni za enkratno uporabo in jih 
je potrebno po uporabi odstraniti. 
 
Opozorila: 
Da zagotovite dobro zaščito morajo biti 3M 
1100/1110 čepki za ušesa: 
 

1. primerni za izbrano dejavnost 
2. skrbno nameščeni v uho 
3. nošeni vedno takrat, ko je  

uporabnik izpostavljen hrupu 
4. nošeni izključno samo od ene osebe 
5. zamenjani, v kolikor je to potrebno 

 
Zaščita sluha je učinkovita samo takrat, ko je pravilno izbrana, skrbno nameščena in nošena vedno 
takrat, ko je uporabnik izpostavljen hrupu.  
 
3M nudi pomoč pri izbiri izdelka in navodilih za pravilno vstavljanje in nošenje zaščite za sluh. 
 


