
Materiāls atbilst standarta prasībām.

3M 4510 4520 4532+ 4540+

Category 3 Category 3 Category 3 Category 3

        

        

  

Materiāla svars 47gsm 43gsm 52gsm 43gsm SMMMS

Izmērs S-4XL S-4XL S-4XL S-4XL

Krāsas

Viegla industriālā uzkopšana

Putekļi, slīpēšana un pulēšana

Viegla mehānisko iekārtu tīrīšana, 
remontēšana

Metāla pulēšana un metāla putekļi
no tā slīpēšanas

Krāsošana (ūdens bāzes krāsa, 
nav toksiska) 

Krāsošana un pulverkrāsošana

Pārklājuma un sveķu uzlikšana

Farmācijas ražošana,
toksiski pulveri

Populāra izvēle

Atbilst pielietojumam

Automotive Aftermarket Division 61

3M™ Protective Coveralls

From cleaning and machine maintenance to grinding and paint spraying, the range of 3M™ Protective Coveralls are CE certified and 
offer protection against many hazards typically found in a bodyshop environment. The range offers a variety of features, from the 
use of fabrics with specialist treatments for enhanced wear and added protection to breathable back panels for increased comfort.

There are many tests and standards that apply to protective coveralls and selection can be a daunting task. The following section 

Protection types 
Depending on the materials and construction protective coveralls can be designed for either hazardous applications (certified 

be tested and certified to any of six different “Type” standards providing guidance on suitability of use:

Kategorija Simbols Aizsardzības veids Standarts 3M Produkts

CE Kategorija III

1 – Gāzes necaurlaidība EN 943-1

2 – Nav gāzes necaurlaidība EN 943-1

3 – Šķidruma strūklas aizsardzība EN 14605 + A1

4 – Šķidruma izsmidzināšanas
       aizsardzība

EN 14605 + A1

5 – Bīstamu putekļu aizsardzība EN ISO 13982

6 – Šķidruma šļakatu aizsardzība EN 13034 + A1

CE Kategorija I CE 

Simbols/Standarts Aizsardzības veids

Aizsardzība pret mikroorganismiem
vai infekciozām baktērijām 
(EN 14126:2003) 

Aizsardzība pret kodola daļiņām
(EN 1073-2:2002)

Antistatisks (EN 1149-5:2008)

ISO 15025 / ISO 14116 Ierobežotas liesmas izplatīšanās pretestība

Additional standards 
Some 3M protective coveralls and their materials are approved to additional standards for specialist applications.
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Citas preces pēc pieprasījuma

Īpašības

Cena (bez PVN 21%) Cena (ar PVN 21%) Artikuls

Elastīgas piedurknes, staras un viduklis

Mikroporains PE laminēts materiāls

Antistatisks materiāls

Divvirzienu rāvējslēdzējs

Mikroporainais materiāls pasargā tā lietotāju no draudiem ārpusē, vienlaikus 
elpojošais materiāls nodrošina gaisa caurlaidību un iekšpuses. Tipisks 
pielietojums: veicot industriālo tīrīšanu, mašīnu apkopē, krāsas izsmidzināšanā 
un veicot pārklājumu ar pulveri, virsmu pārklāšanā un darbā ar sveķiem, 
nozieguma vietas pārmeklēšanā.

Ķermeņa aizsardzība / Aizsargtērps

4510

III Tips 5/6 S - 4 XL  6.20  7.50 4510

IzmērsKategorija

Īpašības

Cena (bez PVN 21%) Cena (ar PVN 21%) Artikuls

Elastīgas piedurknes, staras un viduklis

Polipropilēns

Bezšuvju pleci un piedurknes 

Divvirzienu rāvējslēdzējs

Palīdziet pasargāt savus darbiniekus no vieglām šķidruma šļakatām un 
bīstamiem putekļiem, vienlaikus uzlabojot viņu kustību un komfortu. Šim 
aizsargtērpam ir elpojoši aizmugurējie paneļi un anatomiski pareizi izstrādāts 
dizains. Divvirzienu rāvējslēdzējs. Antistatisks. Nesatur dabiskā kaučuka lateksa 
komponentus.

4520

III Tips 5/6 S - 4 XL  5.50  6.66 4520

IzmērsKategorija
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Citas preces pēc pieprasījuma

Ķermeņa aizsardzība / Aizsargtērps

Īpašības

Cena (bez PVN 21%) Cena (ar PVN 21%) Artikuls

Elastīgas piedurknes, staras un viduklis

Polipropilēns

Neausts īpaši elpojošs materiāls

Unikāla šķidruma atvairīšana

Piemērots veicot metāla slīpēšanu un pulēšanu, naftas un gāzes industrija, 
cementa ražošana, veicot industriālo tīrīšanu. 3M™ 4532+ sērijas aizsargtērpiem 
ir gaisu caurlaidīga SMMMS materiāla tehnoloģija, kas nodrošina komfortu un 
papildu pārklājumus īpašai aizsardzībai. Papildus ērtībai 2 virzienu rāvējslēdzējs.  
Pieejamas divas krāsas: balta vai zila

4532+

III Tips 5/6 S - 4 XL  7.32  8.85 4532

IzmērsKategorija

Īpašības

Cena (bez PVN 21%) Cena (ar PVN 21%) Artikuls

Elastīgas piedurknes, staras un viduklis

Mikroporains PE laminēts materiāls

Pastiprināta starplika

Divvirzienu rāvējslēdzējs

Aizsargtērpam ir izmantota jauna audumu kombinācija, kas samazina virsvalka 
svaru, tai pašā laikā paaugstinot tā mīkstumu, kritumu pār ķermeni un 
vispārēju komfortu. Ar vēl vairāk uzlabotu pūku neveidošanos 3M™ 4540+ 
nodrošina Eiropas CE 5/6 tipa aizsardzību pret bīstamām daļiņām un nelielu 
šķidru ķimikāliju šļakstiem.

4540+

III Tips 5/6 S - 4 XL  8.58  10.38 4540

IzmērsKategorija
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Citas preces pēc pieprasījuma

Īpašības

Cena (bez PVN 21%) Cena (ar PVN 21%) Artikuls

Spiediena izslīdzināšanas tehnoloģija

UV starojuma indikators

Ar / bez atstarotājiem

Ar / bez ventilācijas atverēm

Aizsargā lietotāju pret objektiem, kas var traumēt galvu. Atbilst industriālo 
aizsargķiveru standartam EN 397. 3M™ SecureFit™ aizsargķiveres ir pieejamas 
dažādās konfigurācijās atbilstoši dažādām prasībām un pielietojumiem. 
Aizsargķiveres var aprīkot ar dažādiem 3M dzirdes, acu un sejas aizsardzības 
līdzekļiem.

Ķermeņa aizsardzība / Aizsargķiveres

SecureFit™ X5500

✔  50.58  61.20 X5501V-CE

-  46.84  56.67 X5501NVE-CE

Krāsas

Īpašības

Spiediena izslīdzināšanas tehnoloģija

4 vai 6 punktu sprūdrata piekare

Ar / bez atstarotājiem

UV starojuma indikators

Jaunā 3M™ SecureFit™ drošības ķivere ir alpīnistu stila ķivere, kas nodrošina 
komfortu visas dienas garumā, nezaudējot drošību. Aizsargķiveri ir izstrādājuši 
drošības eksperti, ņemot vērā darbinieku ieteikumus, sākot no mūsu patentētā 
dizaina un beidzot ar nozares vadošajām inovācijām. Rezultāts ir revolucionārs 
ķiveres dizains, kas nodrošina darbiniekiem nepieciešamo. Komforts bez 
kompromisiem.

SecureFit™ X5000

Ventilācija

Cena (bez PVN 21%) Cena (ar PVN 21%) Artikuls

✔  92.74  112.21 X5001V-CE

Krāsas Ventilācija
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Citas preces pēc pieprasījuma

✔  53.16  64.32 PG500GU

Ķermeņa aizsardzība / Aizsargķiveres

Īpašības

Spiediena izslīdzināšanas tehnoloģija

UV starojuma indikators

Ar / bez atstarotājiem

Ar / bez ventilācijas atverēm

Izstrādāta ciešā sadarbībā ar meža un industriālajiem strādniekiem. Tā ir 
paredzēta izmantošanai bīstamās vidēs ar augstām efektīvas aizsardzības, 
lieliskas ventilācijas un maksimāla redzeslauka prasībām. Ar ventilācijas 
caurumiem un regulējamu sprūdrata galvas stiprinājumu.

G3000 Sērija

Īpašības

Pieejami dažādi papildinājumi

Platleņķa redzamība

Ventilācijas atveres komfortam

Nodrošina daudzpusēju un ērtu risinājumu lietotājiem, kam nepieciešama gan 
sejas, gan dzirdes aizsardzība. G500 vienalicīgi sniedz lielisku aizsardzību pret 
triecieniem, nodrošina plašu redzamības lauku un ērtu produkta lietošanu. Ar 
caurspīdīgu polikarbonāta 5F-1 sejas aizsargu un Peltor™ Optime™ I austiņām 
(SNR: 27 dB)

G500

Cena (bez PVN 21%) Cena (ar PVN 21%) Artikuls

✔  19.18  23.21 G3000

Krāsas Ventilācija

Cena (bez PVN 21%) Cena (ar PVN 21%) ArtikulsKrāsas Ventilācija
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Citas preces pēc pieprasījuma

ArtikulsCena (ar PVN 21%)Cena (bez PVN 21%)

Īpašības

Vienība

Min. pasūtījums       4 pāri

Pilnībā oderēti, kevlāra šuves.

Pāris 8 - 11 12.05 14.57 GUIDE-280

Izmērs

Materiāls       Dalītā āda Garums       35 cm

Metināšanas cimdi

Ķermeņa aizsardzība / Aizsargcimdi

Īpašības

Vienība

Min. pasūtījums       12 pāri

Lateksa pārklājums plaukstas daļā.

Pāris 7 - 11 0.65 0.79 124

Izmērs

Materiāls       Neilons

Neilona cimdi

ArtikulsCena (ar PVN 21%)Cena (bez PVN 21%)
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Citas preces pēc pieprasījuma

Ķermeņa aizsardzība / Aizsargcimdi

ArtikulsCena (ar PVN 21%)Cena (bez PVN 21%)

Īpašības

Vienība

Min. pasūtījums       12 pāri

Gludas kazādas cimdi ar klipsi un elastīgu auduma virspusi

Pāris 8 - 12 1.64 1.98 215

Izmērs

Materiāls       Kazāda Garums       35 cm

Kazādas cimdi

Īpašības

Vienība

Min. pasūtījums       12 pāri

Šoferu cimdi ar gludas ādas plaukstu un zamšādas plaukstas virspusi.

Pāris 10 - 11 2.16 2.61 L3

Izmērs

Materiāls       Āda / Zamšāda

Šoferu cimdi

ArtikulsCena (ar PVN 21%)Cena (bez PVN 21%)




