
Wypróbuj nasze
nieparujące gogle ochronne 
i przekonaj się, 
czego Ci brakowało.

 
 

 



Zdecydowanie lepsza 
odporność na zaparowanie.

Zaparowane soczewki mogą powodować
frustrację, ale także wypadki. Zdejmowanie 
okularów ochronnych w celu ich przetarcia 
może narazić wzrok na potencjalnie 
niebezpieczne zagrożenia w miejscu pracy. 
Nieparująca powłoka Scotchgard™ chroni 
gogle przed zaparowaniem dłużej 
niż tradycyjne powłoki zapobiegające 
parowaniu, nawet po wielokrotnym 
myciu wodą.

 

• Niskoprofilową konstrukcję
Regulowaną taśmę tkaninową• 

• 
• 

Nieparująca powłoka 
3M™ Scotchgard™ 
zapewnia lepsze 
działanie gogli 
ochronnych.

  
 

 
 

Pomóż pracownikom
dłużej zachować
ostrość widzenia.

 Nieparująca powłoka
Scotchgard™ jest
przeznaczona do użytku
podczas pracy w trudnych
warunkach, takich jak:
•  Miejsca o wysokiej

temperaturze i wysokiej
wilgotności
Prace wewnątrz i na zewnątrz
budynków
Zadania, które są wymagające
pod względem fizycznym
Obszary o kontrolowanych
parametrach środowiskowych

•

 

•

 

•

 

Nieparująca powłoka Scotchgard™ Anti-Fog jest dostępna w wersjach 
gogli ochronnych 3M™ GoggleGear™ serii 500 chroniących przed 
rozbryzgamii kurzem. Ten innowacyjny produkt oferuje:

  

Taśma z tkaniny – dostępna w standardzie 
w wersji gogli GG502SGAF z szarą 
soczewką z nieparującą powłoką 
Scotchgard oraz w wersji gogli 
GG550SGAF z szarą soczewką 
IR5 z nieparującą powłoką Scotchgard™ 

 

Taśma z tkaniny - dostępna w standardzie 
w wersji gogli GG501SGAF z przezroczystą 
soczewką z nieparującą powłoką 
Scotchgard™ Anti-Fog 

 

Taśma z neoprenu – dostępna 
w standardzie w wersji gogli 
GG501NSGAF  przezroczystą 
soczewką z nieparującą powłoką 
Scotchgard™ Anti-Fog 

Opcjonalną taśmę z neoprenu.
Opcjonalną wkładkę korekcyjną



Mikroskopijne kropelki wody osadzają się 
na soczewce, ulegają kondensacji i tworzą 

efekt zamglenia, utrudniając widzenie.

Bez powłoki Z powłoką Scotchgard™oki 

SOCZEWKA SOCZEWKA

 

POWŁOKA CHRONIĄCA PRZED ZAPAROWANIEM

 

 

Nieparująca powłoka 3M™ Scotchgard™ pozwala 
uzyskać zmniejszony kąt styku. Sprawia, że krople 
wody rozpłaszczają się, tworząc cienką, 
przezroczystą warstwę, która przepuszcza światło.

 

Rozwiązania naukowe leżące u podstaw technologii
Scotchgard™ chroniącej przed zaparowaniem.

*  Na podstawie wewnętrznych testów przeprowadzonych przez firmę 3M 
zgodnie z metodą określoną w normie EN168 w celu porównania
z tradycyjnymi nieparującymi powłokami.

•

 

Nieparująca powłoka Scotchgard™Anti-Fog ma większą
trwałość niż tradycyjne powłoki chroniące przed
zaparowaniem,* zapewniając wyraźne i komfortowe
widzenie w wilgotnym i zaparowanym środowisku.

Pracownicy mogą dłużej cieszyć się niezmiennie dobrą
widocznością, ponieważ powłoka wraz z jej aktywnym
składnikiem jest zespolona z soczewkami.

Soczewki z poliwęglanu pochłaniają 99,9% promieniowania UV.

Powłoka zachowuje swoją efektywność po co najmniej
25 myciach, co oznacza, że pracownicy mogą dłużej
korzystać ze swoich okularów ochronnych.

Powłoka może być dezynfekowana poprzez zanurzenie
w rozcieńczonym wybielaczu lub przy pomocy ściereczek
nasączonych alkoholem, nie tracąc przy tym swoich
właściwości przeciwmgielnych.

Pracownicy, którzy noszą okulary ochronne wyposażone
w Scotchgard™ Anti-Fog mogą czuć się pewnie, ponieważ okulary 
ich są doskonale chronione przed zaparowaniem i zarysowaniem, 
spełniając wymagania normy EN166 oraz chronią ich wzrok przed 
rozbryzgami chemicznymi.
Oznaczenia:
EN 166, 3 (ochrona przed kroplami lub rozbryzgami cieczy), 
4 (ochrona przed dużymi cząstkami kurzu)

•

 

•
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• 

•
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Fakty mówią same za siebie:



OSTRZEŻENIE

 
 

 

3M Poland Sp. z o.o.
Dział Bezpieczeństwa Pracy
Al. Katowicka 117
Kajetany, 05-830 Nadarzyn
tel.: +48 22 739 60 00
fax: +48 22 739 60 01
www.3m.pl/bhp
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Zapomnij o zaparowanych soczewkach 
dzięki nowej rodzinie gogli ochronnych 
3M™ GoggleGear™ serii 500.

3M ID Opis produktu Kolor 
soczewek MOQ

UU003133723 Gogle ochronne 3M™ GoggleGear™ serii 500, GG501SGAF-EU, przezroczyste SGAF  Przezroczyste 10

XA006508999 Gogle ochronne 3M™ GoggleGear™ serii 500, GG502SGAF EU, szare SGAF Szare 10

XA006509005 Gogle ochronne 3M™ GoggleGear™ serii 500, GG550SGAF EU, szare IR5 Szare IR5 10

XA006509013 Gogle ochronne 3M™ GoggleGear™ serii 500, GG501NSGAF-BLU EU, niebieska ramka, przezroczyste, 
taśma z neoprenu

Przezroczyste 10

Wkładka korekcyjna

Instrukcja użycia

Przymocuj taśmę do GoggleGear™

Akcesoria

3M™ GoggleGear™ serii 500 

Taśma z neoprenu Taśma z tkaniny

Te produkty do ochrony oczu i twarzy pomagają zapewnić ograniczoną ochronę oczu i twarzy. Niewłaściwe ich stosowanie
lub nieprzestrzeganie ostrzeżeń i instrukcji obsługi może spowodować poważne obrażenia, w tym doprowadzić do ślepoty 
lub śmierci. Informacje na temat właściwego użytkowania, doboru i stosowania w celu ochrony przed latającymi 
cząsteczkami, promieniowaniem optycznym i/lub rozpryskami można uzyskać od przełożonego, znaleźć w Instrukcjach 
obsługi i ostrzeżeniach na opakowaniu lub zadzwonić do Działu Technicznego 3M w Polsce na numer: (22) 739 60 00.




