
Okulary ochronne, 
które Cię wyróżnią.

 

Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ 
serii 200 z powłoką Scotchgard™

 

Z niebieskimi akcentami, by zwiększyć 
widoczność okularów w branży spożywczej.

 



Zaprojektowane,
by Cię wyróżnić.

Sięgnij po okulary ochronne, które z pewnością spodobają się 
Twoim pracownikom 3M™ SecureFit™. Dzięki niebieskim 
zausznikom i opcjonalnym niebieskim soczewkom okulary są 
lepiej widoczne w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją 
i przetwórstwem żywności. Okulary 3M™ SecureFit™ serii 200 
wyróżniają się pozytywnie pod każdym względem.

Dzięki Technologii 3M™ Pressure Diffusion Temple zapewniają 
wyjątkowy komfort użytkowania, a nieparująca powłoka 
Scotchgard™ zapewnia doskonałą ochronę przed zaparowaniem. 
Wybór jest prosty.

 



 • Chroni przed zaparowaniem dłużej 
niż tradycyjne powłoki Anti-Fog. 
Nawet po myciu 25+ razy wodą*

 • Zapewnia pracownikom dobrą 
widoczność przez dłuższy czas.

Soczewki z poliwęglanu

 • Pochłaniają 99,9% promieni UVA i UVB.

 • Spełniają wymagania normy EN166:2001
jako okulary odporne na uderzenia cząstek.

Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ 
serii 200 z powłoką Scotchgard™

Technologia 3M™ 
Pressure Diffusion
Temple

 • Pomaga równomiernie rozłożyć nacisk 
nad uchem, by zapewnić bezpieczne 
i wygodne dopasowanie.

 

 • Niebieskie zauszniki (wszystkie modele)

 • Niebieskie soczewki (w pokazanym modelu)

*Badanie wewnętrzne 3M według metody testowej EN168 
w porównaniu z tradycyjnymi powłokami przeciw zaparowaniu.

Nieparująca powłoka 
Scotchgard™ 

Niebieskie akcenty zwiększają 
widoczność okularów 
w przedsiębiorstwach zajmujących się 
produkcją i przetwórstwem żywności.



OSTRZEŻENIE: Te produkty do ochrony oczu i twarzy pomagają zapewnić ograniczoną ochronę. 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 cząstkami w powietrzu, 

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.

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 © 3M 2019. Wszelkie prawa zastrzeżone. 3M, SecureFit i Scotchgard są znakami towarowymi 3M.3m.pl/securefit

 

 

Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ serii 200 z powłoką Scotchgard™

ID produktu Kolor zauszników Soczewki Sztuk w opak.

SF201SGAF-BLU Niebieskie Bezbarwne soczewki z powłoką Scotchgard™ Anti-Fog 20

SF204SGAF-BLU Niebieskie Niebieskie soczewki z powłoką Scotchgard™ Anti-Fog 20

SF201SGAF-BLU SF204SGAF-BLU




