Nie zapomnij o swoim bezpieczeństwie

Dostosowane
i sprawdzone
rozwiązania do
produkcji autobusów,
samochodów ciężarowych
i pojazdów szynowych
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Klejenie i montaż
MONTAŻ SYSTEMU
PODŁOGOWEGO.
KLEJENIE WYKŁADZIN

PROCES
MONTAŻU PODŁÓG.
KLEJENIE PANELI

MOCOWANIE ELEMENTÓW WYKOŃCZENIOWYCH (PANELE
ŚCIENNE, SUFITOWE)

USZCZELNIANIE
ZEWNĘTRZNE

3M™ Scotch-Weld™ Klej
epoksydowy 7240

3M™ Scotch-Weld™ Klej
epoksydowy 7240

3M™ Scotch-Weld™ Klej
poliuretanowy 6310

3M™ Klej uszczelniający 760 UV

Trwały dwuskładnikowy
klej epoksydowy o
wysokiej wytrzymałości
na ścinanie i odrywanie,
zaprojektowany do
łączenia metali. Zgodność
z normą EN 45545[1]

Trwały dwuskładnikowy
klej epoksydowy o
wysokiej wytrzymałości
na ścinanie i odrywanie,
zaprojektowany do
łączenia metali. Zgodność
z normą EN 45545[1]

3M Błona klejowa 9775WL
Nie zapomnij o swoim bezpieczeństwie

™

Przeznaczona do
trwałego klejenia tworzyw
sztucznych, pianek,
drewna i tekstyliów. Klej
łatwo wypełnia szczeliny
i puste przestrzenie bez
konieczności dodatkowego
podgrzewania. Wymagany
jest minimalny docisk.
Błona klejowa na bazie
kleju akrylowego 3M™
300MP charakteryzuje się
wysoką przyczepnością,
którą w pełni osiąga w
ciągu 48-72 godzin.

3M VHB Taśma GPH-160GF
™

™

Zaprojektowana do wytrzymałych i
niezawodnych połączeń, do stosowania
w wysokich temperaturach i łączenia
różnych materiałów.

Zielony, dwuskładnikowy klej
poliuretanowy do łączenia
materiałów kompozytowych,
tworzyw sztucznych, metali
oraz drewna. Elastyczny
klej o doskonałych
właściwościach w zakresie
wydłużania i odkształcania,
co umożliwia trwałe łączenie
elementów kompozytowych
i łączenie wielu materiałów.

3M VHB Taśma 5952
™

™

Doskonała przyczepność do większości
lakierowanych proszkowo farb, metali,
szkła, drewna, akrylu, poliwęglanu, ABS.

Uszczelniacz elastomerowy
o wysokiej wytrzymałości.
Doskonała odporność
na promieniowanie UV
i długotrwała wytrzymałość.
Możliwość malowania na
mokro.

3M™ Taśma uszczelniająca
piankowa 4411N
Profesjonalne uszczelnienie istniejącego
połączenia lub szczeliny, które
może być narażone na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych, a także
ekstremalne temperatury i wilgotność.
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Klejenie i montaż
KLEJENIE
NIEWIELKICH
ELEMENTÓW

REDUKCJA
DRGAŃ I HAŁASU

3M™ Klej akrylowy o słabym
zapachu DP8805NS

3M™ Taśma tłumiąca drgania
2552

Nie zapomnij o swoim bezpieczeństwie

Dwuskładnikowy klej
akrylowy o słabym
zapachu. Osiąga
wytrzymałość strukturalną
dwukrotnie szybciej
niż większość innych
konkurencyjnych
klejów akrylowych przy
porównywalnym czasie
otwartym.

3M VHB Taśma GPH-110
™

™

Zaprojektowana do wytrzymałych
i niezawodnych połączeń, do stosowania
w wysokich temperaturach i łączenia
różnych materiałów.

Składa się z wyskoelastycznego polimeru oraz
bardzo miękkiej folii aluminiowej. Ta unikalna
konstrukcja zapewnia możliwość kontrolowania
drgań w różnych zastosowaniach i w szerokim
zakresie temperatur.

3M Taśma UHMW PE 5425
™

Zaprojektowana do zastosowań
wymagających niskiego współczynnika
tarcia i ruchu części i/lub materiałów.

OCHRONA CIEPLNA
3M™ Taśma aluminiowa 425
Zaprojektowana do osłon termicznych,
odbijania promieniowania cieplnego,
ochrony przed substancjami chemicznymi,
wzmacniania źródła światła oraz obróbki
chemicznej, łączenia, uszczelniania i
malowania. Zarówno zastosowania
wewnętrzne i zewnętrzne.

3M™ Taśma wzmacniana
włóknem szklanym 363
Mocna i elastyczna taśma składa się z
folii aluminiowej oraz nośnika z tkaniny
szklanej i kleju silikonowego. Idealna do
stosowania jako osłona ochronna kabli
wrażliwych na ciepło i innych elementów
narażonych na ruch i wibracje.

MOCOWANIE
PRZEWODÓW
3M™ Taśma z włóknem
szklanym 361
Do zastosowań w wysokich temperaturach,
jako uszczelnianie instalacji i jako element
pomocniczy do spawania łukiem krytym.

3M™ Klej akrylowy o słabym
zapachu P8805NS
Dwuskładnikowy klej
akrylowy o słabym
zapachu. Osiąga
wytrzymałość strukturalną
dwukrotnie szybciej
niż większość innych
konkurencyjnych
klejów akrylowych przy
porównywalnym czasie
otwartym.
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WARSZTAT BLACHARSKI

CIĘCIE

SZLIFOWANIE I
FAZOWANIE SPOIN

WYKOŃCZENIE
SPOINY

CZYSZCZENIE DUŻYCH
SPOIN — CZYSZCZENIE
PUNKTOWE —
USUWANIE ODPRYSKÓW
SPAWALNICZYCH

Tarcza do cięcia 3M™
Cubitron™ II

Tarcza do szlifowania 3M™
Cubitron™ II

Dyski do lekkiego szlifowania
i cieniowania 3M™ Scotch-Brite™

Szczotka Bristle 3M™
Scotch-Brite™ BB-ZS

Nie zapomnij o swoim bezpieczeństwie

Zawiera Precyzyjnie Kształtowane
Ziarno 3M (PSG), zapewniające
szybkie cięcie i długą żywotność,
do stosowania na stali węglowej
i nierdzewnej.

*Technologia precyzyjnie kształtowanego ziarna = PSG

Zawiera Precyzyjnie Kształtowane
Ziarno 3M (PSG), zapewniające
szybkie cięcie i długą żywotność,
do stosowania na stali nierdzewnej,
stali miękkiej i stopach lotniczych.

Wyższa prędkość szlifowania
dzięki mieszance ceramicznych ziaren
ściernych, dla optymalnego
szlifowania, wygładzania i
wykańczania spoin — efektywne
wygładzanie i wykańczanie rys
klasy 36 lub drobniejszych.

Usuwa farby, kleje, rdzę, ciężkie
utlenienia, oczyszcza przebarwienia
po spawaniu i zanieczyszczenia
powierzchni, skutecznie czyszcząc,
przygotowując i nadając powierzchni
jednolite wykończenie.
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CIEPŁO

USUWANIE SPOIN
Dysk fibrowy 3M™ Cubitron™ II
982C

Dysk 3M™ Cubitron™ II
Hookit™ 775L Clean Sanding

Nie zapomnij o swoim bezpieczeństwie

*Technologia precyzyjnie kształtowanego ziarna = PSG

Układ wielootworowy w produktach
Clean Sanding umożliwia szybsze
odsysanie pyłu. Dyski na podłożu
foliowym zawierają technologię
Precyzyjnie Kształtowanego Ziarna
3M (PSG), zapewniającą niezwykle
szybkie szlifowanie i długą
żywotność.
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WARSZTAT BLACHARSKI

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI /
NAPRAWA PANELI

Zawiera technologię Precyzyjnie
Kształtowanego Ziarna 3M (PSG),
oferującą trwałość, szybkie
szlifowanie i długą żywotność
w porównaniu z konwencjonalnymi
dyskami fibrowymi.

REDUKCJA
WIBRACJI

Dysk 3M™ Cubitron™ II
Hookit™ 775L
Dzięki technologii Precyzyjnie
Kształtowanego Ziarna 3M (PSG),
dysk przecina metal zamiast żłobić,
jak w przypadku tradycyjnych
materiałów ściernych, a podłoże
z folii ma lepszą odporność na
rozdarcie w porównaniu z dyskami
na podłożu papierowym.

OZNACZANIE
Dysk 3M™ Trizact™ 268XA
Precyzyjnie Kształtowane Ziarno
Ścierne 3M (PSG) wykorzystuje
technologię mikroreplikacji 3M do
formowania ostrych wierzchołków,
które z łatwością przecinają metal –
skrawając chłodniej i szybciej,
wystarczając na dłużej niż
konwencjonalne ziarno ścierne.
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Lakierowanie i powlekanie PRZYGOTOWANIE
POWIERZCHNI
POWIERZCHNIA E-COAT
SZLIFOWANIE KOMPOZYTY GFRP
NAPRAWA WYROBÓW
KOMPOZYTOWYCH TYPU
SMC.
SZLIFOWANIE PODKŁADU
LAKIERNICZEGO.

SZLIFOWANIE
PODKŁADU E-COAT-FRP.
NAPRAWA WYROBÓW
KOMPOZYTOWYCH TYPU
SMC.
SZLIFOWANIE PODKŁADU
LAKIERNICZEGO.
PRZYGOTOWANIE
JEDNOLITEJ POWIERZCHNI

APLIKACJA POWŁOKI
OCHRONNEJ NA BAZIE
WODY

RĘCZNE SZLIFOWANIE
PODKŁADU
LAKIERNICZEGO

PRZYGOTOWANIE
JEDNOLITEJ POWIERZCHNI

Dysk 3M™ Cubitron™ II
Hookit™ 775L Clean Sanding

Linia szlifierek
mimośrodowych 3M™ Elite

3M™ Powłoka ochronna
na bazie wody

3M™ Elastyczne arkusze do
szlifowania ręcznego 270J

3M™ Hookit™ Elastyczne
krążki ścierne na gąbce

Nie zapomnij o swoim bezpieczeństwie

Układ wielootworowy w produktach
Clean Sanding umożliwia odsysanie
pyłu z większą szybkością.
Dyski na podłożu foliowym
zawierają technologię Precyzyjnie
Kształtowanego Ziarna 3M (PSG),
zapewniającą niezwykle szybkie
szlifowanie i długą żywotność.

Zaprojektowane z myślą o
maksymalnym komforcie operatora
i zoptymalizowane do pracy z
materiałami ściernymi 3M™.

Powłoka na bazie wody, zabezpiecza
powierzchnię przed korozją oraz
zapewnia tłumienie hałasu. Do
podwozia, nadkoli, listew bocznych
przednich/tylnych, progów nadwozia,
nowych części i naprawionych paneli.
Możliwość szybkiego przemalowania
wszystkimi typowymi systemami
lakierniczymi, w tym farbami wodnymi.
Doskonałe właściwości
antykorozyjne.
Odporność
na warunki
atmosferyczne
i korozję oraz
doskonała
elastyczność.

Idealne do ręcznego szlifowania,
w tym szlifowania podkładu,
przygotowania powierzchni, czy
jej wykończenia. Zapewniają
skuteczne cięcie oraz wysoką
elastycznością i dopasowaniesię
do każdej powierzchni.
Różnicowanie kolorów arkuszy
według procesu. Można stosować
do szlifowania na mokro lub sucho.

Elastyczne krążki ścierne na
gąbce, które dostosowują się do
nieregularnych powierzchni i mogą
być stosowane na mokro lub na
sucho, ręcznie lub maszynowo.
Pełna kontrola nad pyleniem
i wilgotnością powierzchni, co
pozwala utrzymać czystość
podczas szlifowania.

(FRP) - Tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem/(SMC) - Mieszanka do formowania arkuszy

Rozwiązania firmy 3M to doskonała podstawa do zabezpiecznia i lakierowania
powierzchni.
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OCHRONA
POWIERZCHNI

OCHRONA POWIERZCHNI
3M™ Nietkany materiał
ochronny Dirt Trap
Specjalnie opracowany biały materiał z klejem,
przeznaczony do ochrony ścian i podłóg kabin
lakierniczych, zatrzymuje kurz, brud i mgłę
lakierniczą oraz rozświetla obszar roboczy.

Nie zapomnij o swoim bezpieczeństwie

3M™ Tkaniny zabezpieczające
powierzchnię
Tymczasowa, wygodna, szybsza i łatwiejsza ochrona
powierzchni przed wodą, olejami, rozpuszczalnikami
i innymi płynami. Łatwa aplikacja Usuwanie z
większości powierzchni bez śladów. Zapewnia
czystsze środowisko pracy.
Zastosowania wewnątrz lub
na zewnątrz.

Samoprzylepna włóknina
chroniąca przed cieczami 3M™ nie
może być używana w miejscach,
gdzie mogą występować
wybuchowe stężenia materiałów
łatwopalnych, ponieważ mogłoby
to doprowadzić do wyładowania
elektrostatycznego. Są to
obszary zidentyfikowane jako
strefy zagrożenia wybuchem
0, 1, 2 oraz 20, 21, 22 zgodnie
z dyrektywą ATEX.

3M™ Przezroczysta folia
maskująca
Przezroczysta folia polietylenowa
o dużej gęstości zaprojektowana
w celu ochrony pojazdu przed
odkurzem lakierniczym. Brak
łuszczenia się lakieru i podkładu.
Statyczne przyleganie do pojazdu
zapewnia pełne maskowanie.
Prosta aplikacja przez jedną osobę.
Łatwa do cięcia.

3M™ Precyzyjna taśma
maskująca
Taśma ma cienki, bardzo gładki papierowy nośnik
zapewniający ostrą, czystą i precyzyjną linię
odcięcia koloru. Przeznaczona do farb i lakierów
na bazie wody oraz rozpuszczalnikowych. Taśma
jest wizualnie cienka, ale usuwa się z maskowanej
powierzchni w jednym kawałku, bez rozrywania
i nie pozostawia śladów
i resztek kleju.

3M™ Taśma maskująca
o wysokich parametrach 401E
Taśma maskująca o wysokich parametrach.
Przeznaczona do maskowania w procesach
lakierowania w przemyśle motoryzacyjnym i innych
branżach przemysłu. Odpowiednia do procesów
malowania i lakierowania wykorzystujących
suszenie powietrzem oraz utwardzanie w piecu
w temperaturze do 140°C przez 1 godzinę.

3M™ Ściereczka z mikrofibry
Wyjątkowa, super miękka, niestrzępiąca się mikrotekstura.
Doskonała do powierzchni lakierowanych, chromu, szkła,
desek rozdzielczych i nie tylko. Nie strzępi się. Bezpieczna
dla lakieru bezbarwnego.

3M™ Profesjonalne ściereczki
czyszczące do paneli
Włóknina, sucha ściereczka przeznaczona do
stosowania w połączeniu z rozpuszczalnikiem
odtłuszczającym do przygotowania paneli. Może
być również używana do intensywnego czyszczenia
i szerokiej gamy zastosowań podczas wycierania
w warsztacie. Doskonała chłonność i wysoka
wytrzymałość zarówno mokrej
jak i suchej. Gęsta struktura,
praktycznie niepyląca.
Opakowanie zawiera
400 ściereczek.

“

Jeszcze jedna
solidna warstwa
chroniąca
powierzchnię
w przemyśle
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SYSTEM
APLIKACJI POWŁOK

SYSTEM APLIKACJI POWŁOK LAKIERNICZYCH

SYSTEM
3M™ PPS™ serii 2.0 system kubków
do natrysku

Najczystszy system kubków jednorazowego użytku 3M: 3M PPS serii 2.0
to kompletny system kubków miękkich i twardych z wbudowanymi filtrami
do mieszania/odmierzania, filtrowania i natryskiwania. Zintegrowane
kołnierze blokujące na pokrywkach, które pomagają zmniejszyć
gromadzenie się farby i potencjalne zanieczyszczenie, a twarde zaślepki
wielokrotnego użytku z przezroczystymi okienkami ułatwiają napełnianie,
chwytając podkład podczas zdejmowania pokrywy.

Nie zapomnij o swoim bezpieczeństwie

™

™

3M™ Performance pistolet natryskowy

3M™PPS™ Imitator światła słonecznego II

Lekki i łatwy w użyciu do natryskiwania produktów lakierniczych.
3M™ Performance pistolet natryskowy to rozwiązanie
do przemysłowego natryskiwania produktów lakierniczych, który
pomoże zredukować zmienność procesu i zwiększyć wydajność,
zapewniając technikom łatwiejszy sposób natryskiwania.
Prosta, intuicyjna konstrukcja oznacza mniej
elementów do konserwacji lub naprawy.
Szeroka gama dysz: Ciśnieniowe
(3 rozmiary: 1.1, 1.4, 1.8) i
Grawitacyjne (6 rozmiarów:
(1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0).

To przenośne urządzenie zostało
zaprojektowane, aby ułatwić i przyśpieszyć
proces dopasowywania kolorów oraz napraw,
zapewniając oświetlenie bardzo zbliżone do
światła dziennego, dzięki dopasowaniu kolorów,
kontroli pokrycia i identyfikowania defektów
po lakierowaniu. Warsztaty lakiernicze mogą
odtwarzać warunki światła dziennego przez cały
rok, zmniejszając ryzyko kosztownych poprawek
spowodowanych niedopasowaniem kolorów,
słabym kryciem lub metalicznym układem,
a także mają możliwość zidentyfikować defekty
po malowaniu, takie jak wykrywanie sprężynek,
hologramy i przegrzania.

Nowy 3M™ Performance pistolet natryskowy poprawia:
JAKOŚĆ

SPÓJNOŚĆ

WYDAJNOŚĆ
WPROWADZENIE 2020
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WYKOŃCZENIE
KOŃCOWE

USUWANIE NIEWIELKICH WAD LAKIERNICZYCH
Szlifierka oscylacyjna
3M™ Elite
Narzędzia
3M™ De-nib są
zoptymalizowane do
pracy z materiałami
ściernymi 3M™
Trizact™ na etapie
szlifowania w
procesie 3M™
Finesse-it™.

Dysk na podłożu foliowym
3M™ Trizact™ Finesse-it™ 468LA
Cecha charakterystyczna
technologii mikroreplikacji
3M, zastosowanej na
podkładzie foliowym —
do formowania ostrych
wierzchołków, które
z łatwością przecinają
metal – zapewniając
jednolite, precyzyjne
wykończenie
przez cały okres
użytkowania.

3M™ Szlifierka oscylacyjna
Zoptymalizowana do pracy z gąbkami
polerskimi i środkami polerskimi3M™
Finesse-it™ na etapie polerowania
w procesie 3M™ Finesse-it™.

Środek polerski 3M™
Finesse-it™ Premium 300
Szybkie i jednolite
rezultaty
w połączeniu
z gąbkami
polerskimi 3M™
Finesse-it™.

Nie zapomnij o swoim bezpieczeństwie

USUWANIE DUŻYCH WAD LAKIERNICZYCH
3M™ Hookit™ Dysk ścierny
powlekany folią 260L
Służy do matowienia powierzchni przed
lakierowaniem, usuwania wtrąceń lakierniczych
oraz tzw. efektu „skórki pomarańczowej”. Uzyskaj
dużą szybkość szlifowania i długą żywotność
dysku, dzięki zastosowaniu ziarna ściernego z
tlenkiem glinu. Dostępne w szerokiej gamie gradacji
i konfiguracji otworów.

Dyski ścierne 3M™Trizact™ Hookit™
do obróbki wykończeniowej
Piankowy dysk z unikalną strukturą uformowanych na
kształt trójkątów ziaren, do usuwania i polerowania
zarysowań po szlifowaniu, przed zastosowaniem
systemu polerskiego 3M™ Perfect-It™, skracającego
czas polerowania i zwiększającego wydajność.
Krótszy czas pracy. Jednolite usuwanie. Gładkie,
jednolite i powtarzalne wykończenie. Dłuższa
żywotność i mniej defektów, dzięki elastycznemu
podkładowi z pianki. Zawsze do użycia w formie
wilgotnej, przy wyłączonym odprowadzaniu pyłu.

3M™ Perfect-It™ Fast Cut Plus
Extreme
Nowej generacji środek polerski
z zielonym korkiem o wyższej jakości
oraz większych możliwościach
usuwania rys i defektów lakieru.
Opracowany do użytku z zielonymi
karbowanymi gąbkami polerskimi
3M, które generują mniej ciepła.
Teraz możesz uzyskać wysoki
połysk jeszcze szybciej. Szybsze
usuwanie rys. Doskonałe rezultaty
na wszystkich lakierach.

3M™ Polerka elektryczna
Zaprojektowana do pracy ze środkami polerskimi,
padami i akcesoriami 3M™. To właściwy wybór,
aby każda powierzchnia lśniła dzięki innowacyjnej
konstrukcji korpusu, która chroni pad przed
zanieczyszczeniami, oraz imponującemu stosunkowi
możliwości do wagi, co zapewnia większy komfort
i wydajność.

URAZY
WZROKU

SPADAJĄCE
PRZEDMIOTY

CIEPŁO

REDUKCJA
WIBRACJI

OCHRONA
PRZED UPADKIEM

HAŁAS

ZAGROŻENIA
LOTNE

Utrzymanie ruchu
MASKOWANIE I NAPRAWA

MONTAŻ I MOCOWANIE

CZYSZCZENIE POWIERZCHNI

3M™ Uniwersalna taśma typu duct 2903

3M™ VHB™ Taśma 5952

3M™ Przemysłowy środek czyszczący

Do ogólnych prac
konserwacyjnych,
wiązania, owijania,
mocowania,
uszczelniania
i zabezpieczania.

Nie zapomnij o swoim bezpieczeństwie

3M™ Uniwersalna taśma maskująca 201E
Wysokiej jakości
taśma maskująca
wykorzystywana do
krótkoterminowego
maskowania
przy malowaniui
lakierowaniu,
mocowania,
przytrzymywania,
uszczelniania i innych
zastosowań w
temperaturze do 80°C

Łatwość i wygoda
użycia w połączeniu
z bardzo dużą siłą
łączenia.

3M™ Dual Lock™ rzep przemysłowy
SJ3550
Wytrzymały, trwały
i łatwy w użyciu.
Zapewnia możliwość
wielokrotnego
otwierania i zamykania.

Rozpuszcza i usuwa olej, tusz,
smary, zanieczyszczenia,
substancje smoliste i pozostałości
nieutwardzonych klejów.

Odplamiacz 3M™ Graffiti
Pomaga łatwo usunąć graffiti
i inne zanieczyszczenia
z powierzchni.

URAZY
WZROKU

SPADAJĄCE
PRZEDMIOTY

CIEPŁO

REDUKCJA
WIBRACJI

OCHRONA
PRZED UPADKIEM

HAŁAS

ZAGROŻENIA
LOTNE

Utrzymanie ruchu
IZOLACJA
ELEKTRYCZNA

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI,
CZYSZCZENIE I WYKAŃCZANIE

FAZOWANIE, GRATOWANIE I SZLIFOWANIE

Winylowa taśma elektroizolacyjna Scotch® Super 33+™

Arkusz ścierny Scotch-Brite™
7447 Pro

Dysk lamelkowy 3M™ 769F

Podstawowa izolacja elektryczna, wiązkowanie,
osłona kabli. Profesjonalna winylowa taśma
elektroizolacyjna, trudnopalna, odporna na
warunki atmosferyczne, do łączenia kabli.
Zaprojektowana do ciągłej pracy w zakresie
temperatur od -18°C do 105°C.

Nie zapomnij o swoim bezpieczeństwie

Winylowa taśma
elektroizolacyjna Scotch® 35
Winylowa taśma elektroizolacyjna używana
do oznaczania i identyfikacji faz, kodowania
kolorami przewodów. Odporna na ścieranie
i warunki atmosferyczne, doskonała izolacja
mechaniczna i elektryczna do 600 V.

Doskonała alternatywa dla szczotek
drucianych, papieru ściernego i innych
produktów włókninowych do czyszczenia
lub wykańczania.

Arkusz ręczny Scotch-Brite™
7440 Heavy Duty
Agresywny, trwały arkusz ścierny to
doskonały wybór do najcięższych prac
związanych z czyszczeniem,
gratowaniem i wykańczaniem.

Montowana na wałku szczotka
Bristle Scotch-Brite™ BB-ZS
Mocowanie na wałku dla łatwego
użytkowania, idealne do czyszczenia
i przygotowywania nawet mocno
wyprofilowanych powierzchni.

Dyski 3M™ Scotch-Brite™
Clean & Strip XT Pro
Szybko usuwa rdzę, farbę, zgorzelinę
i powłoki z powierzchni metalowych.
Dostępne z włóknem (XC-DB) i sztywnym
podkładem (XC-RD).

Zawiera precyzyjnie kształtowane ziarno, które
zapewnia wysoką wydajność i wszechstronność,
szlifuje szybko i jest trwalszy w porównaniu do
dysków z konwencjonalnym ziarnem ściernym.

PRZYGOTOWANIE
PRZED LAKIEROWANIEM
Arkusz ścierny 3M™
Wetordry™ 734
Arkusz papieru ściernego
na bazie węglika krzemu
do szlifowania na mokro
lub na sucho.

URAZY
WZROKU

SPADAJĄCE
PRZEDMIOTY

CIEPŁO

3M™ Taśma winylowa
471/5702
Niezawodna taśma zaprojektowana
do kodowania kolorystycznego,
znakowania podłóg i oznaczeń
bezpieczeństwa. Zapewnia
długotrwałą wysoką widoczność.

Nie zapomnij o swoim bezpieczeństwie

3M™ Taśma winylowa 764
Ekonomiczny wybór dla oznaczania
miejsc niebezpiecznych, kodowania
kolorystycznego, znakowania podłóg
oraz stref bezpieczeństwa w
miejscach o małym natężeniu ruchu.
Dostępne w wielu kolorach.

3M™ Superwytrzymała
taśma 971
Zaprojektowana z myślą o dużym
natężeniu ruchu i trudnych
warunkach, takich jak przeciąganie
palet i używanie ciężkiego sprzętu.
Wysoka trwałość.

HAŁAS

ZAGROŻENIA
LOTNE

TAŚMY PRZEMYSŁOWE DO ZNAKOWANIA 3M™
Dobór produktu
ZNAKOWANIE

PRODUKT

ZNAKOWANIE
DUŻE
USUWANIE
NIEBEZPIECZNATĘŻENIE
BEZ ŚLADÓW
RUCHU
ZAŁADUNKOWYCH NYCH MIEJSC

NUMER
ZNAKOWANIE PODŁÓG, ŚCIAN
LUB RAMP
PRODUKTU KOLORAMI

GŁÓWNE
WŁAŚCIWOŚCI

471

Długotrwała
widoczność
i ochrona przed
ścieraniem

971

Odporność na
zdarcie kółkami
ciężkiego
sprzętu, wózków
widłowych itp.

764

Ekonomiczne
oznaczanie
ciągów
komunikacyjnych
i znakowanie
kolorami w
niewymagających
zastosowaniach

766

Oznaczanie
miejsc niebezpiecznych w
niewymagających
zastosowaniach

767

Oznaczanie
miejsc niebezpiecznych w
niewymagających
zastosowaniach

3M™ Taśma winylowa
766/767
Dedykowana do znakowania
obszarów oraz podłóg w celach
ostrzegawczych, w miejscach o
małym natężeniu ruchu.
Ekonomiczne znakowanie stref
bezpieczeństwa.

OCHRONA
PRZED UPADKIEM

DYSTANS SPOŁECZNY

Utrzymanie ruchu
TAŚMY PRZEMYSŁOWE DO ZNAKOWANIA

REDUKCJA
WIBRACJI

5702

Długotrwała
widoczność
i ochrona przed
ścieraniem

Środki ochrony
indywidualnej (ŚOI)
OCHRONA DRÓG ODDECHOWYCH
Półmaski filtrujące
jednorazowego użytku 3M™
Aura™ serii 9300+

Półmaska filtrująca
wielokrotnego użytku
3M™ serii 6500 QL

Półmaska filtrująca
wielokrotnego użytku 3M™
Secure Click™ serii HF‑800

Jednorazowe półmaski 3M™ Aura™ serii 9300+
są wynikiem ciągłej pracy firmy 3M nad
zwiększeniem komfortu użytkowników.
Składana 3-panelowa konstrukcja dopasowuje
się do różnych kształtów twarzy, dostosowuje
się do ruchów twarzy podczas mówienia, jest
odporna na zapadanie się: idealna do pracy
w gorącym i wilgotnym środowisku.

Maska wielokrotnego użytku przeznaczona
do trudnych i zanieczyszczonych środowisk.
Mechanizm szybkiego opuszczania 3M Quick
Latch ułatwia zakładanie i zdejmowanie.

Półmaska filtrująca 3M™ Secure Click™
wyposażona w wiele intuicyjnych funkcji
jest prosta w użyciu, wygodna oraz
niezawodna. W zestawie z opcjonalną
membraną głosową.

Nagłowia 3M™ Versaflo™
serii M

Kaptury 3M™ Versaflo™ serii S

Charakteryzują się lekkimi,
kompaktowymi i dobrze zbalansowanymi
przemysłowymi hełmami ochronnymi,
które zapewniają zintegrowaną
ochronę przed zagrożeniami dla dróg
oddechowych, oczu, twarzy i słuchu.

Kaptur ze zintegrowaną więźbą zapewnia
osłonę głowy, twarzy, szyi oraz ramion,
a także chroni oczy oraz twarz przed
rozbryzgami cieczy i uderzeniami ciał
o niskiej energii kinetycznej.

*Do użytku razem z systemem
z wymuszonym przepływem
powietrza 3M Versaflo.

*Do użytku razem z systemem
z wymuszonym przepływem powietrza
3M Versaflo.

3M™ Versaflo™ —
iskrobezpieczny system
z wymuszonym przepływem
powietrza TR-800
(Zestaw startowy)
Iskrobezpieczny zestaw startowy
3M™ Versaflo™ TR-819E+ może być
używany w atmosferach potencjalnie
zagrożonych wybuchem.
*Zastosowanie: lakierowanie, powlekanie,
rozpuszczalniki, odtłuszczanie

3M™ Versaflo™ system z wymuszonym
przepływem powietrza serii TR-300+
(Zestaw startowy)
Nasze systemy z wymuszonym przepływem powietrza
Versaflo łączą wydajność, ochronę i funkcjonalność
z nowoczesną, lekką konstrukcją oraz niezrównanym
komfortem. Zestaw startowy TR-315UK+
zawiera jednostkę napędową TR-302E+,
filtr cząstek stałych, filtr wstępny, osłony
przeciwiskrowe, standardowy pas,
akumulator o zwiększonej pojemności,
zestaw do ładowania akumulatora i wąż
oddechowy z samoregulacją długości
*Zastosowanie: ścieranie, szlifowanie

*Dostawa produktu może być ograniczona z powodu COVID-19. Skontaktuj się z 3M, aby uzyskać informacje o dostępności produktów.

OCHRONA SPAWACZA
System z wymuszonym przepływem powietrza
3M™ Adflo™ (bez paska, bez ładowarki), hełm
spawalniczy 3M™ Speedglas™ G5-01 Heavy-Duty
z filtrem spawalniczym G5-01VC, 611130
Uzyskaj ochronę oczu, twarzy i dróg oddechowych (TH3 - NPF 500)
z przyłbicą spawalniczą z podnoszoną osłoną, zoptymalizowaną
pod kątem ciężkich prac spawalniczych, która może być
używana w większości zastosowań spawalniczych.

Środki ochrony
indywidualnej (ŚOI)
OCHRONA WZROKU

OCHRONA GŁOWY I TWARZY

Gogle ochronne 3M™
GoggleGear™ serii 500

Okulary ochronne 3M™
SecureFit™ serii 400X

Przemysłowy zestaw
nagłowny serii 3M™ G500

Lekki hełm ochronny
3M™ First Base™+

Gogle zapewniają doskonałą
ochronę przed zaparowaniem
oraz odporność na
zarysowanie. Elastyczne
taśmy nagłowia i możliwość
regulacji zapewniają
wygodne dopasowanie.

Lekkie okulary ochronne
posiadają najwyższej jakości
powłoki, a dzięki miękkiemu
mostkowi nosowemu i osłonie
brwi zapewniają dodatkowy
komfort użytkowania.

W zestawie znajdują się
nauszniki przeciwhałasowe oraz
przezroczysta, poliwęglanowa
osłona twarzy.
Praktyczne, wygodne rozwiązanie
do ochrony twarzy i słuchu, gdy nie
jest potrzebna ochrona głowy.

Lekkie hełmy ochronne
zostały zaprojektowane
w celu zapewnienia
ograniczonej ochrony
głowy przed uderzeniami
i niewielkimi skaleczeniami
spowodowanymi przez
nieruchome obiekty.

OCHRONA SŁUCHU
Wkładki przeciwhałasowe
E-A-R™ Classic™, 28 dB

Wkładki przeciwhałasowe
3M™ E-A-R™ Ultrafit™

Wkładki przeciwhałasowe
3M™ E-A-R™ Flexible Fit

Nauszniki 3M™ PELTOR™, 33 dB,
Hi-Viz, nagłowne, X4A

3M™ EAR™ Classic™ II to pierwsze
na świecie piankowe wkładki
przeciwhałasowe z opatentowaną
technologią 3M, która zapewnia
niewielki, zrównoważony nacisk
w uchu, dzięki czemu są wyjątkowo
komfortowe w użytkowaniu i
zapewniają ochronę na poziomie
SNR 28 dB. Pozostają jednym z
najpopularniejszych modeli na rynku.

Wkładki przeciwhałasowe
wielokrotnego użytku
z potrójnym kołnierzem,
które wygodnie mieszczą się
w większości uszu, redukują
poziom hałasu o 32 dB
i można je łatwo czyścić wodą
z mydłem i używać wielokrotnie
— pomaga to zmniejszyć
ilość odpadów.

Wkładki przeciwhałasowe 3M™
E-A-R™ Flexible Fit HA 328-1001 zostały
wykonane z opatentowanej pianki, którą
można myć, dzięki czemu wkładki nadają
się do wielokrotnego użytku (do dwóch
tygodni). Posiadają miękkie, piankowe
końcówki i elastyczne trzpienie umożliwiające
łatwe dopasowanie ich do kanału słuchowego
jedną ręką lub dwoma rękoma. Końcówka z pianki
dopasowuje się do unikalnego kształtu kanału
słuchowego, dzięki czemu lepiej tłumi hałas.

Nauszniki 3M™ PELTOR™ X4 to nasze lekkie
i smukłe ochronniki słuchu z innowacyjnymi,
piankowymi poduszkami uszczelniającymi i
nową konstrukcją wkładek tłumiących, które
pomagają zwiększyć tłumienie i chronią
przed niskimi częstotliwościami do 33 dB.
Posiadają podwójny, izolowany elektrycznie
pałąk nagłowny, który ogranicza
gromadzenie się ciepła na czubku głowy.

ROZWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE
Nauszniki 3M™
PELTOR™ ProTac III
Chroń swój słuch, zapewniając
jednocześnie bezpieczną
i wyraźną komunikację
ze współpracownikami.
Zaprojektowane z podwójnymi
czaszami dla zwiększenia
trwałości i dostępne w dwóch
rozmiarach; jeden o wyższych
parametrach tłumienia oraz drugi
w wersji smukłej o niższych
parametrach tłumienia hałasu.

Elektroniczna wkładka
przeciwhałasowa 3M™
PELTOR™, EEP-100 EU
Chroń swój słuch i popraw
świadomość sytuacyjną oraz
komunikację w trudnych
warunkach. Wkładki
przeciwhałasowe można
wielokrotnie ładować za
pośrednictwem gniazda
micro-USB w etui ładującym.

KOMBINEZONY OCHRONNE
Kombinezony ochronne
3M™ 4532+

Kombinezony
ochronne 3M™ 4535

Zapewniają ochronę przed
niebezpiecznymi pyłami
(typ 5) i lekkimi rozbryzgami
cieczy (typ 6). Posiadają
właściwości antystatyczne.

Z technologią podwójnego
materiału, zaprojektowaną
w celu ochrony przed
niebezpiecznymi pyłami
(typ 5) i lekkimi rozbryzgami
cieczy (typ 6). Zbalansowana
ochrona, trwałość i
dodatkowy komfort.

*Dostawa produktu może być ograniczona z powodu COVID-19. Skontaktuj się z 3M, aby uzyskać informacje o dostępności produktów.

Środki ochrony
indywidualnej (ŚOI)
OCHRONA PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI
Standardowe szelki
bezpieczeństwa 3M™
Protecta®

Urządzenia
samohamowne 3M™
Protecta® Rebel

Osobiste urządzenia
samohamowne 3M™ DBISALA® Nano-Lok™

Tymczasowy poziomy system
asekuracyjny 3M™ DBI-SALA®
EZ-Line™

Nowa generacja pełnych
szelek bezpieczeństwa
3M™ Protecta® zapewnia
niezawodną ochronę,
komfort i wygodę
podczas wszystkich
prac na wysokości
dzięki ulepszonym
funkcjom i eleganckiemu,
nowoczesnemu
wyglądowi.

Taśma wysuwa się i
wsuwa, umożliwiając
użytkownikowi swobodne
poruszanie się po obszarze
roboczym z normalną
prędkością. System
hamulcowy z czujnikiem
prędkości bezpiecznie
zatrzymuje upadek.
Dostępne z linkami ze
stali nierdzewnej lub
ocynkowanej o różnych
długościach.

Kompaktowe i lekkie, noszone
przez użytkownika. Dostępne
w różnych długościach oraz
w wersji pojedynczej lub
podwójnej Kompleksowa ochrona
przed upadkiem z wysokości
z możliwością kotwienia na
poziomie stóp zapewnia pełną
wszechstronność.

Szybka instalacja/demontaż tymczasowego
systemu asekuracyjnego. Wbudowany zwijany
system za pomocą korby dla łatwej instalacji.
Długość można dostosować do 18,25 m. Idealne
rozwiązanie dla zespołów utrzymania ruchu.
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UWAGA
Ten przewodnik obejmuje tylko najważniejsze informacje. Nie powinien być
stosowany jako jedyny sposób doboru środków ochrony indywidualnej (ŚOI).
Szczegóły dotyczące działania i ograniczeń znajdują się na opakowaniu ŚOI i
w instrukcji obsługi. Przed użyciem jakiegokolwiek elementu ŚOI użytkownik
musi przeczytać i zrozumieć instrukcję obsługi każdego produktu.

Należy przestrzegać przepisów obowiązujących w danym kraju. Należy pamiętać,
że przedstawione zastosowania opisują jedynie wybrane zagrożenia, które powinny
być brane pod uwagę. Wybór najbardziej odpowiednich ŚOI będzie zależał od
konkretnej sytuacji i powinien być dokonywany wyłącznie przez kompetentną
osobę znającą rzeczywiste warunki pracy i ograniczenia dotyczące ŚOI.

Należy przestrzegać przepisów obowiązujących w danym kraju. Stosowanie
izocyjanianów może wymagać stosowania sprzętu ochrony dróg oddechowych
z doprowadzeniem powietrza. Stosowanie farb i chemikaliów na bazie
rozpuszczalników może wymagać użycia środków ochrony indywidualnej z
certyfikatem ATEX lub innego odpowiedniego wyposażenia ochrony osobistej.

3M Poland Sp. z o.o.
Al. Katowicka 117, Kajetany
05-830 Nadarzyn
www.3m.pl
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