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3M Halfgelaatsmasker en Volgelaatsmasker met bijbehorende filters 

 

                                  

 

 

 

3M 6900 volgelaatsmasker 

-Dubbele banjonet aansluiting 

-Eenvoudig te hanteren en zeer comfortabel 

-Gemakkelijk schoon te houden uitlaatopening 

-Zacht en hyperallergeen gelaatstuk van 

elastomeer 

-Polycarbonaat lens over gehele gelaat en is kras 

en schokbestendig 

-Ophanging met 4 hoofdbanden 

-3M coolflow voor verminderde warmte opbouw 

binnen het masker 

-Dubbelfilter voor evenwichtiger gevoel en 

pasvorm omdat zwaar enkel filter aan voorzijde 

vermeden wordt. 

-Maat L (gewicht 400gram) [Trek de aandacht van 

uw lezer met een veelzeggend citaat uit het 

document of gebruik deze ruimte om een 

belangrijk punt te benadrukken. Sleep dit tekstvak 

als u het ergens anders op de pagina wilt plaatsen.] 

 

-Voldoet aan norm EN 136:1998 (klasse1) 

3M 7502 Halfgelaatsmasker 

-Dubbele banjonet aansluiting 

-Geschikt voor alle onderstaande filters tegen 

gassen en deeltjes 

-Kan ook gebruikt worden met 3M 

luchttoevoersystemen 

-Speciale dunne neusbrug die flexibiliteit verbetert 

en de druk op de neus vermindert. 

-Hoofdharnas vermindert de druk aan de 

achterkant van het hoofd en reduceert spanning 

op het gezicht. 

-Zachte plooibare siliconen gelaatsafdichting. 

-Aan beide zijden gemonteerde filters zorgen voor 

een evenwichtiger gevoel en beter gezichtsveld. 

-Lichtgewicht ontwerp (136 gram) 

http://www.techwinkel.nl/
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Stoffilter 2128 is een P2 filter (filtert tot 10x grenswaarde) en beschermt tegen nevel op olie en 

waterbasis, fijnstof, zuren gassen en organische dampen en ozon 

Stoffilter 2135 is een P3 filter (filtert tot 50x grenswaarde) en beschermt tegen nevel op olie en 

waterbasis, fijnstof 

Beide filters zijn geschikt voor het 3M halfgelaatsmasker en volgelaatsmasker. 

Door het klikgeluid van het bajonetsysteem weet u zeker dat het filter stevig vast zit. 

Filters zijn lichtgewicht en hebben een zeer lage ademweerstand. 

 

Inlegfilter 5925 is een P2 filter (filtert tot 10x grenswaarde) 

-inlegfilter beschermt tegen nevel op olie en waterbasis en stof. 

-Te gebruiken in combinatie met 3M 501 + 603 houder op het volgelaatsmasker en 

halfgelaatsmasker. 

-Ook te gebruiken in combinatie met  501 houder als pré filter op gas en dampfilter 
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Type Kleurmarkering Toepassing 

A Bruin Organische gassen en dampen met kookpunt hoger dan 65° 

B Grijs Anorganische gassen en dampen (uitgezonderd koolmonoxide) 

E Geel Zwaveldioxide en andere zure gassen en dampen 

K Groen Ammoniak en organische ammoniaverbindingen 

AX Bruin Organische gassen en dampen met kookpunt hoger dan 65° 

NO-P3 Blauw/wit Stikstofoxiden 

HG-P3 Rood/wit Kwikzilverdampen en deeltjes 

CO Zwart Koolmonoxide 

REACTOR P3 Oranje/wit Radioactief jodium en deeltjes 

SX Violet Specifieke gassen en dampen 

 

Filterklasse Maximale concentratie 
van schadelijk gas in de 
lucht 

1 1000 ppm (0.1%) 

2 5000 ppm (0.5%) 

3 10000 ppm (1%) 

Gas- en dampfilters. 

Gas- en dampfilters zijn gecodeerd (letters en kleur) voor welke toepassingen deze geschikt zijn. 

Deze hebben een geweldig draagcomfort, lichtgewicht, lage ademweerstand en goed gezichtsveld. 

Door het klik geluid van het bajonetsysteem weet u zeker dat het filter stevig vast zit op het 

volgelaatsmasker of het halfgelaatsmasker. 

In combinatie met inlegfilter 5925 en houder 501 kunt u deze als prefilter op het gas- en dampfilter 

klikken. 

We hebben de meest gebruikte filters in ons assortiment opgenomen 

3M 6055 gas- en dampfilter A2 (bruin) 

-beschermt tegen organische dampen met kookpunt boven 65° 

3M 6057 gas- en dampfilter A1B1E1 (bruin-grijs-geel) 

-beschermt tegen zure gassen, anorganische gassen en organische dampen met kookpunt boven de 

65° 

3M 6059 gas- en dampfilter, A1B1E1K1 (bruin-grijs-geel-groen) 

-beschermt tegen zure gassen, ammonia, anorganische gassen en organische dampen met 

kookpunt boven de 65° 
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