
Wygoda i bezpieczeństwo. 
Gdy robisz wielkie rzeczy.

Komfort i bezpieczeństwo to priorytety firmy 3M. Półmaski filtrujące 3M™ 
Aura™ trzeciej generacji posiadają wiele udoskonaleń i są efektem połączenia 
innowacyjnych rozwiązań technologicznych z nowoczesnym designem.  
Nowy zawór 3M™ Cool Flow™ Comfort łatwiej się otwiera,  
umożliwiając odprowadzanie ciepłego powietrza z wnętrza półmaski,  
dzięki czemu zapewnia większy komfort użytkowania.

NOWY ZAWÓR
3M™ COOL FLOW™ 
COMFORT

3M™  Aura™ 9300+ Gen3 
Półmaska filtrująca trzeciej generacji.



Gwarantowana ochrona

NOWOŚĆ  3M™ Safe Guard™   
System weryfikacji oryginalności produktu 
   Sprawdź online, czy Twój produkt jest oryginalny  
i został wyprodukowany przez 3M

   Wejdź na stronę 3M.pl/SafeGuard, by dowiedzieć się więcej

Półmaski filtrujące 3M™ Aura™ serii 9300+ Gen3 

NOWY Zawór 3M™ Cool Flow™ Comfort 
   Udoskonalone, nowoczesne wzornictwo 
 i estetyczny wygląd. Dzięki przezroczystej 
obudowie, można obserwować jak działa 
najnowsza technologia 

   Łatwiej się otwiera i dłużej pozostaje w pozycji 
otwartej niż oryginalny zawór Cool Flow™, 
ułatwiając odprowadzanie gorącego powietrza, 
zapobiegając kumulacji ciepła i zwiększając 
komfort użytkowania

    Minimalizuje ryzyko zaparowania okularów pod 
wpływem ciepłego powietrza przechodzącego 
przez włókninę filtrującą

(tylko w wybranych modelach)

Komfort oddychania 
chłodniejszym 
powietrzem
Zaawansowana elektretowa włóknina 
filtrująca 3M™ (AEM)
   Wysoki ładunek elektrostatyczny 
na włóknach filtrujących przyciąga 
cząsteczki z szerszego obszaru 
przechwytywania, co pozwoliło 
zredukować ilość wykorzystanej włókniny 
filtrującej i obniżyło opory oddychania

Komfort użytkowania
NOWE górne i dolne patki
   W połączeniu z nowym „uchwytem”  
w modelach z zaworem, ułatwiają 
otwarcie półmaski, umożliwiając jej 
prawidłowe założenie i dopasowanie  
do kształtu twarzy 

Indywidualne opakowanie
   Higieniczne opakowanie 
indywidualne chroni półmaskę  
przed zanieczyszczeniem jeszcze  
przed jej użyciem

Lepsze pole widzenia
Tłoczony górny panel
   Ułatwia przekierowanie 
wydychanego powietrza, 
przeciwdziałając gromadzeniu  
się pary na okularach 

Wyprofilowany, niski  
kształt półmaski
   Doskonale dopasowuje się do 
kształtu twarzy wokół nosa i oczu, 
zapewniając szerokie pole widzenia

   Kompatybilny z okularami i goglami 
ochronnymi 3M

Zaprojektowana  
z myślą o wygodzie
NOWE plecione taśmy 
   Większa trwałość i komfort 
użytkowania

    Kodowanie kolorystyczne, ułatwiające 
identyfikację poziomu ochrony  
(żółty – FFP1, niebieski – FFP2, 
czerwony – FFP3)

3-panelowa, składana na płasko 
konstrukcja
   Pasuje do różnych kształtów  
i wielkości twarzy

Materiały
   Miękka pianka nosowa i gładka 
wewnętrzna wyściółka

   Zintegrowana blaszka nosowa służąca 
optymalnemu dopasowaniu  
do kształtu nosa

   Produkty nie zawierają elementów 
wykonanych z:  
• naturalnej gumy lateksowej  
• PVC 

3M Poland Sp. z o.o. 
Dział Bezpieczeństwa Pracy 
al. Katowicka 117 
Kajetany, 05-830 Nadarzyn 
tel.: +48 22 739 60 00 
www.3M.pl/bhp 
www.3M.pl/AuraGen3

Więcej informacji znajdziesz na stronie –  www.3M.pl/AuraGen3

 
Prosimy poddać recyklingowi. Wyprodukowano w Polsce.  
3M oraz Aura są zarejestrowanymi znakami 3M. 
© 3M 2018. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Know it’s genuine.
Protecting people is your top priority. To help ensure 
your 3M™ Disposable Respirator 8210 products are 
authentic, follow the 3M Safe Guard process: 

Know more at 3M.com/SafeGuard.

Find the codes stamped on the bottom of the product box
Enter the codes online and get a green checkmark
Mark the package as validated with your initials and date

© 3M 2016. All rights reserved. 3M is a trademark of 3M. Used under license in Canada.

3M Safe Guard
Product Authentication Process


