
#szemvédelem

A jó dolgok most még 
jobbak lettek.
Tökéletes védelem és kompromisszummentes dizájn.

3M™ SecureFit™ 400

ÚJDONSÁG



• A 3M™ SecureFit™ PDT kényelmes és biztonságos illeszkedést kínál minden munkavállalónak

• Hatékony karcolás és párásodás elleni bevonat a lencse mindkét oldalán (a tükrös változatokon csak karcolás elleni)

• Könnyű kialakítás – 19 g
• Biztonságos illeszkedés, kiváló oldalvédelem

• A strapabíró polikarbonát lencsék elnyelik az UV-A és az UV-B sugárzás 99,9 százalékát

3M™ SecureFit™ 400. 

A 3M tudja, milyen kihívást jelent biztonságos védőszemüveggel ellátni  
a különböző munkavállalókat.
A 3M™ SecureFit™ 200-as sorozatába tartozó védőszemüvegek  
a szabadalmazott, önbeálló illeszkedést lehetővé tevő 3M™ egyenletes 

nyomáseloszlású szártechnológiával készülnek, amely kényelmesebbé 

teszi a védőeszköz viselését anélkül, hogy ez a különböző munkavállalók 
biztonságát veszélyeztetné.
De az innováció nem áll meg itt. A 3M™ SecureFit™ 400-as sorozatának 

védőszemüvegei kényelmi, dizájn-és viselést könnyítő fejlesztéseken  
estek át, sőt a bevonatok kínálata is bővült.

3M™ SecureFit™ 400. 
Egy termék.
Két típus.

Sportos, keret nélküli dizájn 
egybeöntött lencsével

Puha, állítható orrtámasz Puha szárvégek
Robusztus polikarbonát lencse az EN 
166:2001 szabvánnyal összhangban

Az arc ívét követő forma  
a biztonságos és kényelmes 
viseletért

Szabadalmazott egyenletes 
nyomáseloszlású  
szártechnológia (PDT)

3M™ SecureFit™ 400,  

PC – szürke
3M™ SecureFit™ 400,  

PC – beltéri/kültéri
3M™ SecureFit™ 400,  

PC –kék tükrös

A 3M™ SecureFit™ 400-as sorozata fokozott kényelmet kínál a puhább szárvégeknek és a puha, állítható 
orrtámasznak köszönhetően. Továbbá a 3M™ SecureFit™ 400 lencséje különböző színárnyalatokban is kapható: 
víztiszta, szürke, kék tükrös, és beltéri/kültéri tükrös.



• A 3M™ SecureFit™ PDT kényelmes és biztonságos illeszkedést kínál minden munkavállalónak

• Hatékony karcolás (K) és párásodás (N) elleni bevonat a lencse mindkét oldalán,  

az EN166:2001 szabvány követelményeinek megfelelően
• Könnyű kialakítás – 19 g
• Biztonságos illeszkedés, kiváló oldalvédelem

• Sportos dizájn többféle színű szárral
• A strapabíró polikarbonát lencsék az UV-A és az UV-B sugárzás 99,9 százalékát elnyelik
• Többféle lencseárnyalat – lásd a következő oldalon

3M™ SecureFit™ 400 védőszemüvegek 3M™ Scotchgard™ 
párásodás elleni bevonattal.

Az új bevonat mindkét oldalon elősegíti a vízcseppek 
egyenletes, vékony réteggé alakulásást, így jobban 

áteresztve a fényt és tisztább látást biztosítva.

Mikroszkópikus vízcseppek megtelepedhetnek 

a lencsén, s ez a lencsék bepárásodásához, 

valamint a látási viszonyok csökkenéséhez vezet.

Bevonat nélkül 3M™ Scotchgard™ páramentes bevonattal

LencseVízcseppek Lencse kétoldalú páramentes bevonattal

Egyenletes vízréteg

 Hidrofil („nedvesség-
kedvelő“) bevonat

        Ahogy a vízcseppek 

lecsapódnak a lencsén,  

a bevonat egy egyenletes, 

vékony réteggé képezi őket. 

 Strapabíró és hosszan tartó  

Megtartja a hatékonyságát még akár több, 

mint 25 lencsetisztítás után is.

• Higított fertőtlenítők és alkohol-alapú 
tisztítókendők nem rontják  
a páramentes bevonatot

• Rendkívül karcálló hosszú ideig

 EN szabványok  

Megfelel az EN 166:2001  
védőszemüvegre vonatkozó szabványnak,  
K és N jelöléssel rendelkezik:

• K:  részecskékkel szembeni ellenállás

•  N:  a lencsének legalább 8 másodpercig  

páramentesnek kell maradnia

• Nedves, nyirkos, párás környezetek

• Olyan munkaterületek, ahol a felületeken nedvesség képződhet

• Beltéri / kültéri munka

• Fizikailag megterhelő munka
• Erősen légkondícionált munkaterületek

3M™ Scotchgard™ páramentes bevonat a tisztább látásért. 

A 3M™ Scotchgard™ páramentes bevonat speciálisan a különböző munkakörnyezetekre lett fejlesztve:

Prémium minőségű 3M™ Scotchgard™ párásodás elleni bevonat

Megfelel a védőszemüvegekre vonatkozó EN 166:2001 szabvány 
K és N tesztkövetelményeinek, sőt túl is teljesíti azokat:

K: A finom részecskékkel szembeni ellenállás
N: A lencsének legalább 8 másodpercig  

     páramentesnek kell maradnia 

A SecureFit 400-as sorozatot többféle színű szárral és színezett lencsével, illetve a prémium minőségű 3M™ Scotchgard™ 
párásodás elleni bevonattal bővítettük a kiváló látásért és a fokozott hatékonyságért még extrém munkakörülmények között is.

a vízcseppek  
akadályozzák a látást

bevonat  nélkül

a vízcseppek szétterülnek  
és vékony rétegek alkotnak

kétoldali bevonattal



Cikkszám Leírás Szár színe Lencse árnyalata

3M™ SecureFit™ 400 védőszemüveg

SF401AF 3M™ SecureFit™ 400 védőszemüveg, AS/AF  
fekete/zöld

 
PC – víztiszta

SF402AF 3M™ SecureFit™ 400 védőszemüveg, AS/AF  
fekete/zöld

 
PC – szürke

SF410AS 3M™ SecureFit™ 400 védőszemüveg, AS  
fekete/zöld

 
PC – I/O tükrös

SF408AS 3M™ SecureFit™ 400 védőszemüveg, AS  
fekete/zöld

 
PC – kék tükrös

SF400FI Szivacsbetét  
fekete   –

3M™ SecureFit™ 400 védőszemüvegek 3M™ Scotchgard™ párásodás elleni bevonattal, SGAF

SF401SGAF-RED 3M™ SecureFit™ 400 védőszemüveg, SGAF  
szürke/vörös

 
PC – víztiszta

SF401SGAF-BLU 3M™ SecureFit™ 400 védőszemüveg, SGAF  
szürke/kék

 
PC – víztiszta

SF401SGAF-BLU-F 3M™ SecureFit™ 400 védőszemüveg, SGAF szivacsbetéttel  
szürke/kék

 
PC – víztiszta

SF402SGAF-BLU 3M™ SecureFit™ 400 védőszemüveg, SGAF  
szürke/kék

 
PC – szürke

SF407SGAF-BLU 3M™ SecureFit™ 400 védőszemüveg, SGAF  
szürke/kék

 
PC – I/O tükrös

SF403SGAF-YEL 3M™ SecureFit™ 400 védőszemüveg, SGAF  
fekete/sárga

 
PC – borostyán

SF405SGAF-BLA 3M™ SecureFit™ 400 védőszemüveg, SGAF  
átlátszó barna/fekete       

 
PC – barna    

SF406SGAF-BLA 3M™ SecureFit™ 400 védőszemüveg, SGAF  
átlátszó barna/fekete

 
PC – narancs

3M™ SecureFit™ 400 – as sorozatú védőszemüvegek – széles lencseválaszték különböző munkakörülményekhez.
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