


Metoda 3M în 4 paşi / 3M Four-Step Method

Când aţi identificat nivelul de protecţie necesar, puteţi evalua dacă vă este necesară o mască în formă de cupă sau o mască pliabilă şi dacă este necesar să fie prevăzută cu supapă.
Once you have selected the protection factor you require, you can then consider whether you need a cup-shaped respirator, or a foldable respirator, whether it has buckled straps and whether 
it is valved or not.

1. Identificaţi noxele / Identify the Hazards
Aplicaţii/Application*

Nivel de protecţie/
Performance level

Informaţii importante/ Important information

Şlefuire/Sanding,

Tăiere/Cutting,

Perforare/Drilling

Rugină, particule de metal şi filler/
Rust, Metal Particles, Filler

P1

Beton, piatră/Concrete, Stone P1 P2 Când concentraţia de cuarţ este ridicată/
When quartz concentration is high

Ciment, lemn, oţel/Cement, Wood, Steel P2
Vopsele/lacuri/grunduri/
Paints/Varnish/Anti-rust coating

P2 P3 În cazul sărurulor de crom/
When Chromates are present

Oţel,Inox/Steel, Stainless Steel P3
Lacuri împotriva depunerilor/
Anti-Fouling Varnish

P3 Poate fi necesară o mască pentru aplicaţii speciale/
Speciality respirator maybe required

Pulverizarea lubrifianţilor la temperaturi reduse/
Low temp. oil spray

P2

Sudură/Welding

Oţel de construcţie, zinc (autogen, MIG/MIK)/
Mild Steel, Zinc (Autogen, MIG/MIK)

P2 3M™ 9928 sau 3M™ 9925 pentru Ozon
3M™ 9928 or 3M™ 9925 for Ozone protection

Inox (electrod)/Stainless Steel (Electrodes) P2 3M™ 9928 sau 3M™ 9925 pentru Ozon
3M™ 9928 or 3M™ 9925 for Ozone protection

Lipire/Soldering P2

Lucrări cu azbest/Work with Asbestos
Cantităţi reduse, expunere ocazională/
Small amounts infrequent exposure

P2 P3 Pentru protecţie suplimentară/
For additional protection

Prelucrarea fibrelor de sticlă şi a celor minerale/ 
Work with Glass and Mineral fibres

P2

Sortarea deşeurilor/Waste Sorting P3 Poate fi necesară o mască pentru gaze şi vapori/
May need gas & vapour respirator

Pulverizare/Spraying
Vopsire prin pulverizare/Paint spray P2 Poate fi necesară o mască pentru gaze şi vapori/

May need gas & vapour respirator
Pesticide pe bază de apă/
Pesticides (water based)

P2

Lucrări de întreţinere (ex. schimbarea filtrelor)/
Utility maintenance (e.g. filter change)

P3

Alergii/Allergies
Polen, animale/Pollen, Animal dander P1

Praf de cereale/Grain dust P2

Contact cu/Contact with:

Mucegai/ciuperci/Mold/Fungus P2

Bacterii/Bacteria P2 P3 Cu tuberculoză/With Tuberculosis

Fum/gaze de motorină arsă/
Diesel exhaust/Smoke

P2

Măşti pentru particule/Respirators
EN 149:2001+A1:2009 FFP1

Măşti pentru particule/Respirators EN 
149:2001+A1:2009 FFP2

Măşti pentru particule/Respirators EN 
149:2001+A1:2009 FFP3

Măşti pentru particule/Respirators
EN 149:2001+A1:2009 

Factor nominal de protecţie/ 
Nominal Protection Factor FNP4/NPF 4 FNP12/NPF 12 FNP50/NPF 50 FNP12/NPF 12

Aplicaţii/Applications

Niveluri reduse de pulberi fine (până 
la 4 x VLM) şi aerosoli pe bază de 
ulei sau apă întâlnite în mod obişnuit 
în aplicaţiile de şlefuire manuală, 
perforare şi tăiere

Low levels of fine dust (up to 4 x TLV) 
and oil or water based mist typically 
found during hand sanding, drilling 
and cutting

Niveluri reduse de pulberi fine (până 
la 12 x VLM) şi aerosoli pe bază de 
ulei sau apă întâlnite în mod obişnuit 
în aplicaţiile care implică ciment, 
tencuire, şlefuire şi praf de lemn

Moderate levels of fine dust  
(up to 12 x TLV) and oil or water 
based mist typically found during 
plastering, cement, sanding and 
wood dust

Niveluri reduse de pulberi fine (până la 
50 x VLM) şi aerosoli pe bază de ulei sau 
apă întâlnite la manipularea pulberilor 
periculoase în. ind. farmaceutică sau 
manipularea agenţilor biologici şi a 
fibrelor

Higher levels of fine dust (up to 50 
x TLV) and oil or water based mist 
typically found when handling 
hazardous powders found in the 
pharmaceutical industry or work with 
biological agents and fibres

Niveluri reduse de pulberi fine (până la 
12 x VLM), aerosoli pe bază de ulei sau 
apă, fum de metal şi ozon (12 x VLM) 
şi vapori organici sub VLM întâlnite în 
mod obişnuit la sudare şi lipire

Moderate levels of fine dust  
(up to 10 x TLV), oil and water 
based mist, metal fume and  
ozone (10 x TLV) and organic  
vapours below TLV typically found in 
welding and soldering

* Atenţionare: Acest ghid are rol de prezentare generală. Nu trebuie utilizat ca singura 
sursă pentru selectarea măştilor. Detalii privind performanţele şi limitările sunt menţionate 
pe ambalajul produsului şi în instrucţiunile de utilizare. Înainte de utilizarea măştilor de 
protecţie, utilizatorul trebuie să citească şi să îşi însuşească instrucţiunile de utilizare pentru 
fiecare produs. Consultaţi legislaţia în vigoare. Măştile prezentate sunt câteva dintre produsele 
care pot fi luate în considerare. Selecţia echipamentului de protecţie respiratorie adecvat va 
depinde de situaţia specifică şi trebuie realizată doar de către o persoană competentă care 
cunoaşte condiţiile specifice de lucru şi limitările echipamentelor pentru protecţie respiratorie.

Factor Nominal de protecţie (FNP): Nivelul teoretic al unei maşti pentru particule, conform datelor privind performanţa măsurate în laborator
Nominal Protection Factor (NPF): The theoretical protection level of a respirator based on laboratory measured performance data

Măşti 3M™ în formă de cupă 3M™ Cup-Shaped Respirators
+ Formă convexă, clemă în 

zona nasului şi design cu 2 
benzi elastice

+ Uşor de fixat
+ Durabile, design rezistent 

la colaps

+ Convex shape, nose clip and 
twin strap design

+ Easy to fit
+ Durable, collapse resistant 

shell

Măşti 3M™ cu benzi 
elastice late

3M™ Buckle Strap Respirators

+ Designul robust şi dinamic 
permite utilizarea măştilor 
pe durata mai multor 
schimburi şi fixarea sigură

+ Benzi elastice reglabile, 
realizate din material textil

+ Materialul moale pentru 
etanşarea pe faţă 
îmbunătăţeşte nivelul de 
confort

+ Robust and durable design 
provides multi-shift capability 
and secure feel 

+ Adjustable braided 
headbands

+ Soft inner face-seal improves 
comfort

Măşti 3M™ pliabile 3M™ Foldable Respirators
+ Cu căptuşeală moale, 

asigură o fixare flexibilă 
şi confortabilă, datorită 
designului cu 3 segmente

+ Ambalajul individual şi 
designul pliabil previn 
contaminarea înainte de 
utilizare şi permit păstrarea 
comodă

+ Ultra soft, flexible and 
comfortable fit resulting from 
the multiple panel design 

+ Comfort Series - Flat Fold 
only: Individually packed, 
foldable design prevents 
contamination before use and 
allows easy storage

Supapă de expiraţie 3M™ 
Cool Flow

3M™ Cool Flow™ Valve 

+ Evacuarea eficace a aerului 
cald şi umed asigură un 
nivel ridicat de confort în 
utilizare

+ Permite utilizarea continuă 
pe durate mai lungi 
de timp

+ Reduce riscul formării 
condensului pe lentilele 
ochelarilor

+ Effective removal of heat 
build-up provides a cooler 
and more comfortable wear

+ Provides longer continuous 
wear time

+ Reduces risk of fogging of 
spectacles and eyewear 

 * Warning: This guide is only an outline. It should not be used as the only means for 
selecting a respirator. Details regarding performance and limitations are set out on the respirator 
package and user instructions. Before using any of these respirators, the wearer must read and 
understand the user instructions for each product. Specific country legislation must be observed. 
Please note that the applications shown highlight some of the hazards which may be considered. 
Selection of the most appropriate respiratory protective equipment (RPE) will depend on the 
particular situation and should be made only by a competent person knowledgable of the actual 
working conditions and the limitations of RPE.

Clasificare filtre

Cod culoare & litere Substanţe filtrate Cod culoare & litere Substanţe filtrate

AX Gaze şi vapori organici cu punct de fierbere ≤ 65 oC CO Monoxid de carbon (CO)

A Gaze şi vapori organici cu punct de fierbere > 65 oC Hg Mercur (Hg)

B Vapori anorganici, ex. Cl
2
, H

2
S, HCN NO Gaze nitrice

E Dioxid de sulf (SO
2
), acid clorhidric (HCl) Reaktor-P3 Iod radioactiv

K Amoniac (NH
3
) P Particule

2. Evaluaţi nivelul de risc / Assess the Risk

3. Selectaţi masca pentru protecţie respiratorie adecvată / Select the Right Respirator

4. Instruirea privind fixarea şi utilizarea / Train in Fitting and Use
Semnificaţia marcajelor semimăştilor/Respirator marking

 Conform noului Standard EN 149:2001+A1:2009 

R - reprezintă semimasca reutilizabilă pentru mai mult de un schimb 

NR - reprezintă semimasca nereutilizabilă

D - semimasca este conformă cu cerinţele rezistenţei împotriva colmatării, oferă un 

nivel ridicat de filtrare chiar şi în mediile cu praf

 According to the new standard EN149:2001+A1:2009:

R - marking to specify that the facepieces is Reusable for more than one work shift 

NR - marking for not reusable device

D - marking to specify that the facepieces meets the clogging resistance requirements and 

then it offers an high level of filtering efficiency also in very dusty environments



Instrument de monitorizare a condiţiilor de mediu,
seria 3M™EVM
3M™ EVM Environmental Monitoring Series

EVM-3
Specializat în citirea directă în timp-real a concentraţiei particulelor. Acest instrument cu sensor 
triplu prezintă analize în timp real a concetraţiilor.
Măsoară:
+ Concentraţia particulelor (0,1-10 µm)
+ Temperatura
+ Umiditatea relativă

Specialized in real-time direct reading of particulate concentrations. This tri-sensor instrument 
utilizes the built-in sampling pump and dial-in impactors for real-time mass concentration readings. 
EVM-3 measures:  
+ Particulate mass concentration (0,1-10 µm)
+ Temperature
+ Relative Humidity

EVM-4
Instrument cu multi-senzori, proiectat pentru investigarea calităţii aerului din interior. Urmăreşte, 
înregistrează şi monitorizează simultan parametrii multipli ai calităţii aerului din interior, incluzând 
gradul de împrospătare a aerului din încăpere şi punctul de condens.
Măsoară:
+ Gazul toxic (selectaţi din cei 9 senzori)
+ Dioxidul de carbon
+ Temperatura
+ Umiditatea relativă

Multi-sensor instrument designed for indoor air quality investigations. Simultaneously track, log 
and monitor multiple indoor air quality parameters including room air exchange rates and dew 
point. 
EVM-4 measures: 
+ Toxic Gas (choose from nine sensors)
+ Carbon Dioxide
+ Temperature
+ Relative Humidity 

EVM-7
Acest model are calităţile necesare pentru realizarea de evaluări multiple ale calităţii aerului şi 
concentraţiei particulelor.
Măsoară:
+ Concentraţia masei particulelor (0,1-10 µm)
+ Gazul toxic (selectaţi din cei 9 senzori)
+ Dioxidul de carbon
+ Temperatura
+ Umiditatea relativă
+ Compuşii organici volatili

The EVM-7 has the features needed for many air quality and particulate concentration assessments.

EVM-7 measures:
+ Particulate mass concentration (0,1-10 µm)
+ Toxic Gas (choose from nine sensors)
+ Carbon Dioxide
+ Temperature
+ Relative Humidity
+ Volatile Organic Compunds

 Prin intermediul unui singur instrument compact din seria 3M™EVM se monitorizeaza atât 
calitatea particulelor, cât şi cea a aerului. De la domeniul sănătăţii şi producţiei, la cel al construcţiilor 
şi operaţiunilor militare,  seria 3M™EVM asigură un nivel de costuri redus, aferente deţinerii de 
produse cu aceste proprietăţi, prin combinarea a 3 instrumente într-unul singur. Interfaţa sa 
uşor accesibilă utilizatorului şi capacităţile avansate de analiză şi evaluare, îl fac un instrument 
de monitorizare a particulelor şi calităţii aerului din mediu ce reprezintă o alegere viabilă pentru 
igieniştii din domeniul industrial şi pentru profesioniştii din domeiul siguranţei, din toată lumea. 
Acest model durabil şi uşor de utilizat, realizează monitorizarea simultană, la locul de muncă, a:
+ Concentraţiei particulelor (0,1-10 µm)
+ Selectează compuşii organici volatili
+ Temperaturii
+ Dioxidului de carbon
+ Selecţia gazelor toxice

 The 3M™ EVM Series monitors both particulates and air quality in one compact instrument. 
From healthcare and manufacturing to construction and military applications, the EVM Series 
provides a lower cost of ownership by combining three instruments into one. Its user-friendly 
interface, patented dial-in rotary impactor, and advanced reporting and analysis features make 
it a particulate and IAQ area monitoring instrument of choice for industrial hygienists and safety 
professionals worldwide.

This durable, easy to use model provides simultaneous worksite area monitoring of:
+ Particulate mass concentrations (0,1-10 µm)
+ Select volatile organic compounds 
+ Temperature
+ Carbon dioxide 
+ Select toxic gases

3 Modele din care puteţi alege 3 Models to choose from



 Caracteristici şi beneficii:  Features and Benefits:

SERIA 8000
 Măștile seria 8000, deosebit de usoare, asigură protecţie respiratorie eficace și confortabilă 

împotriva pulberilor și aerosolilor. Forma convexă, designul cu două benzi elastice, spuma în zona nasului 
și clema pentru fixarea în zona nasului asigură fixarea confortabilă pentru o varietate largă de dimensiuni 
ale feţei. Supapa unică cu care sunt prevăzute măstile 3M™ 8822 si 3M™ 8812 cât și designul rezistent la 
colaps, oferă protecţie durabilă și confortabilă, în mod special în condiţii de căldură și umiditate ridicate. 
Seria 8000 reprezintă o componentă de bază pentru protecţia individuală în diferite medii de lucru și 
este conformă EN 149:2001.Tehnologia patentată a supapei de expiraţie 3M™ Cool Flow asigură confort 
superior utilizatorului, permiţând evacuarea rapidă a aerului cald și umed expirat.

 The 8000 Respirator Series provides lightweight, comfortable and effective respiratory protection 
against dust and mist. The convex shape, twin strap design, nose foam and nose clip ensure comfortable 
wear over a range of face sizes. The unique valve in the 3M™ 8822 and 3M™ 8812 respirators and collapse 
resistant shell offers durable, comfortable protection particularly in hot and humid conditions.
These respirators are exempt from costly, time-consuming maintenance requirements. The 8000 Series 
forms part of your basic equipment for different work environments and complies with EN 149:2001. The 
patented 3M™ Cool Flow Valve technology ensures higher wearer comfort by allowing exhaled heat and 
humidity from your breath to escape.

Supapă 3M™ Cool Flow
+ Permite evacuarea rapidă și eficace a 
     aerului cald și umed expirat, pentru 
     un nivel ridicat de confort
+ Reduce acumularea aerului expirat, 
     minimizând riscul formării condensului 
     pe lentilele ochelarilor

3M™ Cool Flow Valve
+ Effective removal of heat and moisture 
     build up provides a cooler and more 
     comfortable wear
+ Removes exhaled air and minimizes the 
     risk of misting eyewear

Confort
+ Formă convexă, cu clemă pentru fixarea 
     pe nas și design cu două benzi elastice
+ Foarte ușoare si confortabile

Comfort
+ Traditional convex shape, with nose clip 
     and twin strap design
+ Comfortable, lightweight, off-the-face 
     design

Siguranță
+ Protecţie eficace, împotiva particulelor 
     fine
+ Design durabil, rezistent la colaps

Safety
+ Reliable, effective protection against 
     fine particles
+ Durable, collapse resistant inner shell

 Aplicaţii:  Typical Applications:
+ Construcţii
+ Construcţii/reparaţii navale
+ Industria farmaceutică
+ Industria cauciucului/mase plastice
+ Prelucrări mecanice
+ Metalurgie/siderurgie
+ Pulberi de substanţe chimice

+ Ceramică
+ Grădinărit
+ Laboratoare
+ Agricultură
+ Prelucrarea metalului
+ Industria alimentară

+ Construction
+ Ship Building/Repair
+ Pharmaceuticals
+ Rubber/Plastics
+ Engineering
+ Iron and Steel Foundries
+ Agrochemicals

+ Pottery/Ceramics
+ Market Gardening
+ Laboratories
+ Agriculture
+ Base Metal Manufacture
+ Foodstuffs
+ Powdered Chemicals



Semimăşti în formă de cupă, pentru particule, conform EN 149-2001/Cup Shaped, for particles, according to EN 149-2001

8812 3M

 Model cu supapă de expiraţie  With exhalation valve

Clasificare:  FFP1 l Protecţie la pulberi și aerosoli 
l Respiraţie uşurată datorită supapei de expiraţie 
l Nivel maxim de utilizare: până la 4 x VLM*

Classification: FFP1 l Protection: dust/mist 
l Easier breathing due to expiration valve 
l Maximum usage level: up to 4  x TLV*

FFP18710 3M

 Model fără supapă de expiraţie  Without exhalation valve

Clasificare:  FFP1 l Protecţie la pulberi și aerosoli l 
Nivel maxim de utilizare: până la 4 x VLM*

Classification: FFP1 l Protection: dust/mist l 
Maximum usage level: up to 4  x TLV*

FFP1

 Model fără supapă de expiraţie  Without exhalation valve

Clasificare: FFP2 l Protecţie la pulberi și aerosoli 
l Nivel maxim de utilizare: până la 12 x VLM*

Classification: FFP2 l Protection: dust/mist 
l Maximum usage level: up to 12  x TLV*

8810 3M FFP2 8822 3M

 Model cu supapă de expiraţie  With exhalation valve

Clasificare:  FFP2 l Protecţie la pulberi și aerosoli l 
Respiraţie uşurată datorită supapei de expiraţie l 
Nivel maxim de utilizare: până la 12 x VLM*

Classification: FFP2 l Protection: dust/mist 
l Easier breathing due to expiration valve l 
Maximum usage level: up to 12  x TLV*

FFP2

 *VLM=valoarea limită maximă  TLV*= Threshold Limit Value



 Aplicaţii:  Typical Applications:
+ Construcţii
+ Construcţii/reparaţii navale
+ Industria farmaceutică
+ Prelucrări mecanice
+ Metalurgie/siderurgie
+ Pulberi de substanţe chimice
+ Ceramică
+ Agricultură
+ Prelucrarea metalului
+ Industria auto
+ Azbest (doar 8833)

+ Construction
+ Ship Building/Repair
+ Pharmaceuticals
+ Engineering
+ Iron and Steel Foundries
+ Powdered Chemicals
+ Pottery/Ceramics
+ Agriculture
+ Base Metal Manufacture
+ Automotive
+ Asbestos (only 8833)

 Caracteristici şi beneficii:  Features and Benefits:

SERIA 8300
 Cu seria 3M 8300 beneficiaţi de o fixare confortabilă, datorită designului cu căptușeală deosebit de moale 

pentru confort instantaneu și de durată și designului robust, pentru rezistenţă și durabilitate.
 The 3M 8300 Series has been designed to offer comfortable fit, with super-soft, cushioned lining provides 

instant yet lasting comfort; whilst the robust design makes the 3M 8300 Series tough and durable.

Clemă cu forma literei M pentru fixarea în 
zona nasului
+ Clema se mulează rapid și usor în zona  nasului, 
     oferind confort superior

M-Noseclip
+ The noseclip is quick and easy for wearers to 
     mould around the nose offering greater comfort

Benzi elastice croşetate
+ Materialele au fost selectate pentru confort
     superior și durabilitate îmbunătăţite
+ Benzile elastice codificate cu culori permit 
     identificarea ușoară a nivelului de protecţie

Braided Headbands
+ Materials have been selected for extra comfort 
    and durability
+ Colour-coded headbands offer easy protection 
     level identification

Căptuşeală moale
+ Căptușeala interioară deosebit de moale oferă 
     confort utilizatorilor

‘Cushion-Fit’ Lining
+ The super-soft, cushioned inner lining helps
     workers stay comfortable

Margine moale
+ Marginea flexibilă, texturată oferă o fixare
     confortabilă și sigură

Soft Waffle Edge
+ The flexible, textured edge offers a comfortable 
     and secure fit

Design robust
+ Construcţia măștii oferă durabilitate 
     îmbunătăţită

Robust Outer Shell
+ The shell construction offers users added 
     durability

Supapa 3M™ Cool Flow
+ Permite evacuarea rapidă și eficace a aerului 
     cald și umed expirat, pentru un nivel ridicat de
     confort – chiar și în condiţii de umezeală și 
     temperatură ridicate

3M™ Cool Flow Valve
+ The 3M™ Cool Flow™ valve reduces heat and 
     moisture build-up to offer workers comfortable
     protection - even in hot and humid conditions

Material Electret 3M™ pentru filtare 
performantă
+ Materialul 3M ajută utilizatorii să respire mai 
     ușor prin mască, pentru protecţie confortabilă

High Performance Filter Material
+ 3M™ Advanced Electret fi lter material helps 
     wearers to breathe easily through the respirator 
     for more comfortable protection



Semimăşti în formă de cupă, pentru particule, conform EN 149-2001/Cup Shaped, for particles, according to EN 149-2001

8312 3M™

 Model cu supapă de expiraţie  With exhalation valve

Clasificare:  FFP1 NR D l Protecţie la particule l 
Respiraţie uşurată datorită supapei de expiraţie 
l Nivel maxim de utilizare: până la 4 x VLM* 

Classification: FFP1 NR D l Protection: 
particulate l Easier breathing due to expiration 
valve l Maximum usage level: up to 4  x TLV*

FFP1 8320 3M™

 Model fără supapă de expiraţie  Without exhalation valve

Clasificare:  FFP2 NR D l Protecţie la particule 
l Nivel maxim de utilizare: până la 12 x VLM*

Classification: FFP2 NR D l Protection: particulate 
l Maximum usage level: up to 12  x TLV*

FFP2

8322 3M™

 Model cu supapă de expiraţie  With exhalation valve

Clasificare:  FFP2 NR D l Protecţie la particule l 
Respiraţie uşurată datorită supapei de expiraţie l 
Nivel maxim de utilizare: până la 12 x VLM*

Classification: FFP2 NR D l Protection: 
particulate l Easier breathing due to expiration 
valve l Maximum usage level: up to 12  x TLV*

FFP2 8833 3M™

 Model cu supapă de expiraţie  With exhalation valve

Clasificare:  FFP3 R D l Protecţie la particule l 
Respiraţie uşurată datorită supapei de expiraţie 
l Nivel maxim de utilizare: până la 50 x VLM*

Classification: FFP3 R D l Protection: 
particulate l Easier breathing due to expiration 
valve l Maximum usage level: up to 50  x TLV*

FFP3

*VLM=valoarea limită maximă  TLV*= Threshold Limit Value



 Caracteristici si beneficii:  Features and Benefits:

Aura SERIA 9300+
 Această serie de măști pentru protecţie respiratorie împotriva particulelor stabileşte noi standarde în privinţa 

confortului pentru utilizatori. Designul cu trei segmente, precum și căptuşeala moale pe partea interioară a măștilor 3M 
Aura™ 9300+ asigură un nivel ridicat de confort și permite vorbirea, fiind astfel ușor acceptate de utilizatori, chiar și în 
cazul unei durate mai lungi de utilizare. Fiind pliabile, sunt mai practice decât măștile în formă de cupă.
Cu ajutorul tehnologiei 3M inovative de filtrare cu rezistenţă redusă la respiraţie, puteţi respira prin mască cu efort și 
mai mic. 3M Aura™ 9300+ este prevazută suplimentar cu un segment superior embosat, special conceput să reducă 
formarea condensului pe lentilele ochelarilor, cauzat de aerul cald și umed expirat.

 This respirator series set new benchmarks in wearer comfort. The advanced three-panel design and 
ultra soft inner cover-web of the  3M Aura™ 9300+ provide optimum comfort and easy communication, thus 
ensuring improved wearer acceptance even during long working hours. Being foldable they offer you more 
convenience than traditional cup shaped respirators. 
With the aid of 3M’s innovative new low breathing resistance filter technology, you can breathe through your 
respirator with even less effort. 3M™ Aura™ 9300+ also features an embossed top panel that helps reduce the 
fogging of eyewear from warm, moist exhaled air.

NOU Material Electret 3M™ îmbunătățit 
pentru filtare performantă
+ Filtrare eficace combinată cu rezistenţă redusă la 

respiraţie 
+ Performanţă calitativă ridicată constantă

NEW Improved 3M™ Advanced Electret Filter 
Material 
+ Effective filtration combined with low breathing 

resistance 
+ Consistent high quality performance 

Spuma în zona nasului
+ Realizată din material care absoarbe transpiraţia
+ Foarte moale la contactul cu tenul
+ Fixarea compatibilă cu ochelarii, pentru a reduce 
     riscul formării condensului, este ușor de obţinut

Nose Foam
+ Made of sweat absorbent material
+ Soft on the skin
+ Easy to achieve compatible fit with eyewear to 
     reduce the risk of misting

Supapă de expirație 3M™ Cool Flow
+ Evacuarea eficace a aerului cald și umed expirat
     asigură utilizarea confortabilă
+ Evacuează aerul expirat, minimizând riscul 
     formării condensului pe lentilele ochelarilor

3M™ Cool Flow Valve
+ Effective removal of heat and moisture build up 
     provides a cooler and more comfortable wear
+ Removes exhaled air and minimises the risk of 
     misting eyewear

Design pliabil – 3 segmente
+ Permite mișcări faciale mai ample, fiind mult 
     mai confortabile pe perioada vorbirii
+ Uşor de păstrat când nu sunt utilizate
+ Asigură confort și stil fără a compromite 

performanţa

Foldable – 3-Panel Design
+ Accommodates greater facial movement during 
     speech so much more comfortable to wear
+ Easy to store when not in use
+ Provides comfort and style without compromising 
     performance

Benzi elastice
+ Presiunea egală a benzilor îmbunătăţeste
     confortul pe gât, faţă şi cap. Codificarea cu culori

Headbands
+ Even strap pressure improves comfort on the 
     neck, face and head with a secure feel. Colour coded 

Ambalare individuală
+ Ambalarea igienică protejează masca de 

contaminare înainte de utilzare
+ Permite păstrarea practică

Individual packaging
+ Hygienic individual packaging helps protect the 

respirator from contamination before use
+ Allows practical storage

NOU Segment inferior cu clapetă
+ Îmbunătăţește fixarea și ajustarea pentru o 

fixare confortabilă

NEW Innovative chin tab
+ Împroves ease of donning and adjustment for a 

comfortable fit

NOU Segment superior embosat
+ Reduce formarea condensului pe lentilele ochelarilor 
NOU Segment superior cu contur în zona nasului 
+ Designul curbat, apropiat de faţă, îmbunătăţește 

compatibilitatea cu ochelarii 
+ Se conformează pe conturul nasului

NEW Embossed top panel
+ Helps reduce fogging of eyewear
NEW Sculpted nose panel 
+ Curved, low profile design, improves 

compatibility with eyewear 
+ Conforms well to nose and eye contours 



9310+ AURA 9312+ AURA

9322+ AURA 9332+ AURA

Semimăşti pliabile pentru particule, conform EN 149:2001+A1:2009/Flat Fold for particles, according to EN 149:2001+A1:2009

 Model cu supapă de expiraţie  With exhalation valve

Clasificare:  FFP1 NR D l Protecţie la pulberi și aerosoli 
l Nivel maxim de utilizare: până la 4 x VLM*

Classification: FFP1 NR D l Protection: Dust/
Mist l Maximum Usage Level: Up to 4 x TLV

 Model fără supapă de expiraţie  Without exhalation valve

Clasificare:  FFP1 NR D l Protecţie la pulberi și aerosoli  
l Nivel maxim de utilizare: până la 4 x VLM*

Classification: FFP1 NR D l Protection: Dust/
Mist  l Maximum Usage Level: Up to 4 x TLV

FFP1 FFP1

 Model cu supapă de expiraţie  With exhalation valve

Clasificare:  FFP2 NR D l Protecţie la pulberi și aerosoli 
l Nivel maxim de utilizare: până la 12 x VLM*

Classification: FFP2 NR D l Protection: Dust/Mist 
l Maximum Usage Level: Up to 12 x TLV

FFP2 FFP3

 Model cu supapă de expiraţie  With exhalation valve

Clasificare:  FFP3 NR D l Protecţie la pulberi și aerosoli 
l Nivel maxim de utilizare: până la 50 x VLM*

Classification: FFP3 NR D l Protection: Dust/
Mist l Maximum Usage Level: Up to 50 x TLV

 *VLM=valoarea limită maximă  TLV*= Threshold Limit Value



 Model cu supapă de expiraţie  With exhalation valve

Clasificare: FFP2 D l Protecţie la pulberi, aerosoli și 
fum de metal l Respiraţie uşurată datorită supapei de 
expiraţie l Nivel maxim de utilizare: până la 12 x VLM*

Classification: FFP2 D l Protection: dust/mist/
metal fume l Easier breathing due to expiration 
valve l Maximum usage level: up to 12 x TLV*

 Model cu supapă de expiraţie  With exhalation valve

Clasificare: FFP3 D l Protecţie la pulberi, aerosoli și 
fum de metal l Respiraţie uşurată datorită supapei de 
expiraţie l Nivel maxim de utilizare: până la 50 x VLM* 

Classification: FFP3 D l Protection: dust/mist/
metal fume l Easier breathing due to expiration 
valve l Maximum usage level: up to 50 x TLV*

8825 3M 8835 3MFFP2 FFP3

 Model fără supapă de expiraţie  Without exhalation valve

Clasificare: FFP1 l Protecţie la pulberi, aerosoli, 
vapori organici sub nivelul VLM l Nivel maxim 
de utilizare: până la 4 x VLM* pentru particule și 
sub nivelul VLM pentru vapori organici

Classification: FFP1 l Protection: dust/mist/ 
nuisance level organic vapours l Maximum 
usage level: up to 4 x TLV* for particulates 
and below TLV for organic vapours

 Model cu supapă de expiraţie  With exhalation valve

Clasificare: FFP1 l Protecţie la pulberi, aerosoli, vapori organici 
sub nivelul VLM l Respiraţie uşurată datorită supapei de 
expiraţie l Nivel maxim de utilizare: până la 4 x VLM* pentru 
particule și sub nivelul VLM pentru vapori organici

Classification: FFP1 l Protection: dust/mist/nuisance 
level organic vapour l Easier breathing due to expiration 
valve l Maximum usage level: up to 4 x TLV* for 
particulates and below TLV for organic vapours

9913 3M

Semimăşti pentru particule - aplicații speciale, în formă de cupă, conform EN 149-2001/Cup Shaped, for particles -  special applications, according to EN 149-2001

9914 3MFFP1 FFP1

Semimăşti în formă de cupă, pentru particule, conform EN 149-2001/Cup Shaped, for particles, according to EN 149-2001

*VLM=valoarea limită maximă  TLV*= Threshold Limit Value



 Semimăştile BLS - gama în formă de cupă ( FFP1, FFP2, FFP3) 
respectiv gama pliabilă oferă protecţie respiratorie eficientă şi confort, greutate 
redusă, pentru mediile industriale cu particule solide şi/sau lichide (praf, ceaţă, fum). 
Sistemul de prindere este format din 2 benzi elastice şi clemă nazală ajustabilă.
Disponibile în varianta cu sau fără supapă de expiraţie. Supapa asigură o 
rezistenţă scazută la expirare, scăderea umidităţii şi temperaturii din interiorul măştii, 
oferind o respiraţie mai uşoară. Sunt potrivite pentru locurile de muncă umede şi 
calde.
BLS are şi o linie specială cu cărbune activ. Stratul de cărbune permite reţinerea 
mirosurilor neplăcute ale vaporilor organici şi anorganici.
Caracteristici şi avantaje:
Confort:
+ concavitate pronunţată
+ clemă nazală internă;  etanşare 
printr-un strat de spumă moale 
+ confort, greutate redusă, design 
universal

Siguranţă:
+ protecţie efectivă împotriva particulelor
+ durabilitate
+ împachetare igienică pentru protecţia 
semimăştii împotriva contaminării înainte 
de utilizare

Features and benefits:
Comfort:
+ wide concavity
+ internal nose clip and soft 
foam face seal
+ comfortable , lightweight, 
off-the-face design

Safety:
+ effective protection against fine particles
+ durable
+ hygienic packaging protects the 
respirators from contaminations before use

 BLS filtering facepieces (FFP1, FFP2, FFP3) CUP SHAPED 
LINE and FLAT FOLD LINE provide lightweight, comfortable and effective 
respiratory protection  against solid and/or liquid particles (dusts, mists, 
fumes). The headband is made by two elastic straps, adjustable nose-clip.
Available with or without exhalation valve, which drops heat and 
humidity inside the respirator, makes breathing easier and makes the 
respirator suitable for hot humid work place.

BLS has also a special line of filtering facepieces with active charcoal. Carbon 
layer allows to keep disagreeable smell of organic and inorganic vapours.

 Beneficiile SEMIMĂŞTILOR ÎN FORMĂ DE CUPĂ:
+ CLEMĂ NAZALĂ INTERNĂ pentru reducerea cât se poate de mult a componentelor de 
aluminiu şi a posibilităţii de contaminare
+ DISTANŢĂ mare între SUPRAFAŢA INTERNĂ a măştii şi gura utilizatorului pentru un 
confort sporit
+ CANTITATE SPORITĂ DE MATERIAL pentru o durată lungă de utilizare
+ INOVAŢIE: AMBALARE INDIVIDUALĂ& BENZI ELASTICE LIPITE

 BLS benefits CUP SHAPED LINE:
+ INTERNAL NOSE CLIP to reduce as much as possible the aluminum parts and the risk 
of contamination
+ Substantive DISTANCE  between INNER SURFACE and USER’S MOUTH for a great comfort
+ GREAT AMOUNT OF FABRIC to increase the duration
+ INNOVATION: CUP SHAPED SINGLED PACKED&WELDED ELASTIC

 Beneficiile SEMIMĂŞTILOR PLIABILE:
+ Produse din material filtrant de ultimă generaţie; structura materialului asigură o durată de 
utilizare mare
+ Clemă nazală internă pentru reducerea cât posibil a părţilor din aluminiu şi a riscului de 
contaminare
+ Suprafaţa sporită a măştii oferă o mai bună acoperire a feţei utilizatrorului
+ VARIANTĂ CU AROMĂ DE MENTĂ

 BLS benefits  FLAT FOLD LINE:
+ Built with edges of filtering material, the structure ensures a greater duration
+ Internal nose clip to reduce as much as possible the aluminum parts and the risk of contamination
+ The wide covering surface of the filtering facepiece increase the facial cover of the user.
+ MINT FLAVOURED VERSION

made in Italy

Aplicaţii:
+ Construcţii
+ Construcţii de nave şi reparaţii
+ Industria farmaceutică
+ Cauciuc/plastic
+ Producţie
+ Turnătorii de oţel
+ Agrochimie
+ Ceramică

+ Horticultură
+ Laboratoare
+ Agricultură
+ Producţie metale
+ Industria alimentară
+ Substanţe chimice (manipulare 
substanţe chimice vrac)

Applications:
+ Construction
+ Ship building/Repair
+ Pharmaceuticals
+ Rubber/Plastic
+ Engineering
+ Iron and Steel Foundries
+ Agrochemicals
+ Pottery/Ceramics

+ Market Gardening
+ Laboratories
+ Agriculture
+ Base metal manufacture
+ Foodstuffs
+ Powdered Chemicals



Semimăşti în formă de cupă, pentru particule, conform EN 149-2001/Flat Fold for particles, according to EN 149-2001

  Model cu supapă de expiraţie (122B BLS) 
Model fără supapă de expiraţie (120B BLS)

  With exhalation valve (122B BLS) 
Without exhalation valve (120B BLS)

Clasificare: FFP1 NR D l Protecţie la pulberi de substanţe solide 
netoxice/aerosoli l Nivel maxim de filtrare: până la 4 x VLM*

Classification: FFP1 NR D l Protection dust/
mist l Maximum usage level: up to 4 x TLV*

FFP1 FFP2

 Model cu supapă de expiraţie (129B BLS)
Model fără supapă de expiraţie (128B BLS)

 With exhalation valve (129B BLS)
Without exhalation valve (128B BLS)

Clasificare: FFP2 NR D l Protecţie la pulberi de substanţe solide 
netoxice/aerosoli l Nivel maxim de filtrare: până la 10 x VLM*

Classification: FFP2 R D l Protection dust/
mist l Maximum usage level: up to 10 x TLV*

120B BLS122B BLS 129B BLS 128B BLS

 Model cu supapă de expiraţie  With exhalation valve

Clasificare: FFP3 R D l Protecţie la pulberi de substanţe solide 
netoxice/aerosoli l Etanşeitate pe toată suprafaţa măştii l 
Elastice ajustabile l Respiraţie uşoară datorită supapei de 
expiraţie l Nivel maxim de filtrare: până la 30 x VLM*

Classification: FFP3 R D l Protection dust/
mist l Face seal all mask surface l Adjustable 
elastics  l Easy breathing due to exhalation 
valve l Maximum usage level: up to 30 x TLV*

525B BLS FFP3

 Model cu supapă de expiraţie  With exhalation valve

Clasificare: FFP3 R D l Protecţie la pulberi de substanţe 
solide netoxice/aerosoli l Etanşeitate pe toată suprafaţa 
măştii l Respiraţie uşoară datorită supapei de expiraţie 
l Nivel maxim de filtrare: până  la 30 x VLM*

Classification: FFP3 R D l Protection dust/mist l 
Face seal all mask surface  l Easy breathing due 
to exhalation valve l Maximum usage level: up to 
30 x TLV*

505B BLS FFP3

*VLM=valoarea limită maximă  TLV*= Threshold Limit Value

 Model cu supapă de expiraţie  With exhalation valve

Clasificare: FFP2 NR D l Protecţie la pulberi 
şi aerosoli l Nivel maxim de filtrare pentru 
particule solide şi lichide până la 10 x VLM*

Classification: FFP2 NR D l Protection aerosol 
and solid particles l Maximum usage level  
for solid and liquid particles up to 10 x TLV*

102V BLS  FFP2

EN 149:2001 + A1:2009

made in Italy



 Model cu supapă de expiraţie (217B BLS)  With exhalation valve (217B BLS)

Clasificare: FFP2 NR D l Cărbune activ l Protecţie 
împotriva pulberilor de substanţe solide netoxice/
aerosoli, gaze acide l Respiraţie uşoară datorită 
supapei de expiraţie l Nivel maxim de filtrare: până la 
10 x VLM* pentru particule şi sub nivelul VLM pentru 
gaze acide 

Classification: FFP2 NR D l Active charcoal l 
Protection dust/mist/nuisance level acid gases 
l Easy breathing due to exhalation valve l 
Maximum usage level: up to 10 x TLV* for 
particulates and below TLV for acid gases

217B BLS FFP2

 Model cu supapă de expiraţie (226B BLS)  With exhalation valve (226B BLS)

Clasificare: FFP2 NR D l Cărbune activ l Protecţie împotriva 
pulberilor de substanţe solide netoxice/aerosoli, vapori 
organici iritanţi l Nivel maxim de filtrare: până  la 10 x VLM* 
pentru particule şi sub nivelul VLM pentru vapori organici

Classification: FFP2 NR D l Active charcoal l 
Protection dust/mist/nuisance level organic 
vapour l Maximum usage level: up to 10 x TLV* 
for particulates and below TLV for organic vapours

226B BLS FFP2

 *VLM=valoarea limită maximă  TLV*= Threshold Limit Value

made in Italy

Semimăşti în formă de cupă, pentru particule, conform EN 149-2001/Flat Fold for particles, according to EN 149-2001

FFP1822 BLS Flickit   

 Model cu supapă de expiraţie  With exhalation valve

Clasificare: FFP1 NR D l Protecţie împotriva 
particulelor de substanţe solide sau lichide (praf, 
ceaţă, fum) l Nivel maxim de filtrare: până la 4 x VLM

Classification: FFP1 NR D l Protection: non-
volatile solid and/or liquid particles (dusts, mists, 
fumes) l Maximum usage level: up to 4 x TLV

829 BLS Flickit   

 Model cu supapă de expiraţie  With exhalation valve

Clasificare: FFP2 NR D l Protecţie împotriva 
particulelor de substanţe solide sau lichide (praf, 
ceaţă, fum) l Nivel maxim de filtrare: până la 12 
x VLM

Classification: FFP2 NR D l Protection:non-
volatile solid and/or liquid particles (dusts, 
mists, fumes) l Maximum usage level: up 
to 12 x TLV

FFP2

 Model cu supapă de expiraţie  With exhalation valve

Clasificare: FFP3 R D l Protecţie împotriva particulelor 
de substanţe solide sau lichide (praf, ceaţă, fum) l 
Nivel maxim de filtrare: până la 50 x VLM

Classification: FFP3 R D l Protection: non-volatile 
solid and/or liquid particles (dusts, mists, fumes) 
l Maximum usage level: up to 50 x TLV

860 BLS Flickit   FFP3



722 BLS

 Model cu supapă de expiraţie  With exhalation valve

Clasificare: FFP1 NR D l Protecţie împotriva 
pulberilor de substanţe solide netoxice/aerosoli l 
Nivel maxim de filtrare: până  la 4 x VLM* 

Classification: FFP1 NR D l 
Protection dust/mist l Maximum 
usage level: up to 4 x TLV*

FFP1

 Model cu supapă de expiraţie (729 BLS)
Model fără supapă de expiraţie (728 BLS)

 With exhalation valve (729 BLS)
Without exhalation valve (728 BLS)

Clasificare: FFP2 NR D l Protecţie împotriva pulberilor de substanţe 
solide netoxice/aerosoli l Nivel maxim de filtrare: până  la 10 x 
VLM* pentru particule şi sub VLM pentru vapori organici

Classification: FFP2 NR D l Protection dust/mist l Maximum 
usage level: up to 10 x TLV* for particulates and below TLV for 
organic vapours l Easy breathing due to exhalation valve

729 BLS 728 BLSFFP2

  Model cu supapă de expiraţie (733 BLS)   With exhalation valve (733 BLS) 

Clasificare: FFP1 NR D l Cărbune activ l Protecţie împotriva 
pulberilor de substanţe solide netoxice/aerosoli, vapori 
organici iritanţi l Respiraţie uşoară datorită supapei de 
expiraţie l Nivel maxim de filtrare: până  la 4 x VLM* 

Classification: FFP1 NR D l Active charcoal l 
Protection dust/mist/nuisance level organic 
vapour l Easy breathing due to exhalation valve l 
Maximum usage level: up to 4 x TLV* 

760 BLS FFP3

Semimăşti pliabile pentru particule conform EN 149-2001/Foldable half mask for particles according to EN 149-2001

733 BLS FFP1

*VLM=valoarea limită maximă  TLV*= Threshold Limit Value

 Model cu supapă de expiraţie  With exhalation valve

Clasificare: FFP3 R D l Protecţie împotriva pulberilor 
de substanţe solide netoxice/aerosoli l Respiraţie 
uşoară datorită supapei de expiraţie l Nivel maxim 
de filtrare: până  la 30 x VLM* 

Classification: FFP3 R D l Protection 
dust/mist l Easy breathing due to 
exhalation valve l Maximum usage 
level: up to 30 x TLV*

made in Italy



X-plore 1300
Semimăşti de unică folosinţă în formă de cupă, conform  EN 149-2001+A1-2009/Cup shape for particles, according EN 149-2001+A1-2009

 Model cu supapă de expiraţie
Clasificare: FFP1 NR D l Protecţie la pulberi- şi 
aerosoli l Nivel maxim de utilizare: până la 4 x VLM

 With exhalation valve
Classification: FFP1 NR D l Protection: dusts, 
mists l Maximum usage level: up to 4 x TLV

FFP1D1310V D1320V FFP2 carbonFFP2 D1320V-C

 Model cu supapă de expiraţie
Clasificare: FFP2 NR D l Protecţie la pulberi si aerosoli 
l Nivel maxim de utilizare: până  la 10 x VLM

 With exhalation valve
Classification: FFP2 NR D l Protection: dusts, 
mists l Maximum usage level: up to 10 x TLV

 Model cu supapă de expiraţie
Clasificare: FFP2 NR D l Protecţie la pulberi si aerosoli 
l Nivel maxim de utilizare: până  la 10 x VLM

 With exhalation valve
Classification: FFP2 NR D l Protection: dusts, 
mists l Maximum usage level: up to 10 x TLV

*VLM=valoarea limită maximă  TLV*= Threshold Limit Value

Dräger Saver CF/PP
Echipamente de autosalvare/Escape devices

  Echipament de autosalvare Dräger Saver CF/PP, conform EN 1146/CF, EN 402/PP, SOLAS, MED
Echipament de autosalvare, prevăzut cu butelie de aer comprimat, autonomie 10 sau 15 minute, în funcţie 
de capacitatea buteliei
Prevăzut cu glugă şi flux constant de aer
Saver CF sau cu mască facială şi presiune pozitivă
Saver PP, aparatul permite evacuarea simplă şi sigură dintr-o zonă cu substanţe periculoase

 Emergency escape breathing apparatus Dräger Saver CF/PP, according to EN 1146/CF, EN 402/PP, 
SOLAS, MED.
Emergency escape breathing apparatus, equipped with compressed air cylinder, provides breathing air for 10 
or 15 min, according to cylinder size
The device incorporating a hood with contant flow
Saver CF or a mask with positive pressure
Saver PP, allows safe and uncomplicated escape from hazardous environment.



 Fabricată din cauciuc EPDM, utilizează două filtre laterale 
cu montare tip baionetă. Designul celor două filtre oferă o 
rezistenţă redusă la respiraţie, distribuirea echilibrată a greutăţii 
și îmbunătăţirea câmpului vizual.
Durată lungă de întrebuinţare, etanşeitate foarte bună; filtre 
disponibile împotriva majorităţii substanţelor chimice.

 Made from EPDM rubber, uses twin filters which are fitted 
by a particular bayonet connection. Twin filter design provides 
lower, better weight distribution and more balanced fit + 
improved pernipheral vision.
Long service-life, offering a good tightness, filters available 
against most chemicals.

 Fabricată din silicon, utilizează două filtre laterale cu montare 
tip baionetă; 4 puncte de ajustare individuală. Câmp vizual foarte 
mare, vizor din policarbonat transparent, filtre disponibile împotriva 
majorităţii substanţelor chimice.
6885 - Folii de protecţie vizor mască integrală 6800 - set 100 buc.

 Made from silicone, uses twin filters which are fitted by a 
particular bayonet connection, 4 individual control adjustment points. 
Large field of vision, visor  made from transparent PC, filters available 
against most chemicals.
6885 - Full mask 6800 visor protection films - 100 pcs./set

 Fabricată din cauciuc fin, non-
alergic, utilizează două filtre laterale fixe. 
Design cu profil apropiat de faţă pentru 
vizibilitate periferică îmbunătăţită.
Etanşeitate foarte bună; filtre disponibile 
împotriva majorităţii substanţelor 
chimice, nu necesită întreţinere, 
suprafaţă mare de filtrare.

 Design cu profil apropiat de faţă pentru câmp vizual îmbunătăţit. 
Foarte uşoară, pentru durate mai lungi de utilizare. Sistem unic cu benzi 
pentru fixarea/scoaterea măştii.

 Low profile design allows a wide field of vision. Lightweight makes long 
period of wear bearable. Soft, elastomeric face-fit secures a lasting comfort. 
Unique, easy to don/doff strap system.

6100 - mărime S

6200 - mărime M

6300 - mărime L

Semimască cu 2 filtre conform EN 140/
Twin filter half-mask according to EN 140

SERIA 6200

6700 - mărime S

6800 - mărime M

6900 - mărime L

Mască integrală conform EN 136/
Twin filter full face mask according to EN 136

SERIA 6800

Semimască cu un filtru conform EN 149/Single filter half-mask according to EN 149

SERIA 3000

3100 - medium/small

3200 - medium/large

Semimască cu 2 filtre conform EN 149/
Twin filter half-mask according to EN 149

SERIA 4000

Filtre disponibile/Available filters:
Tip 4251 Cat. FFA1P2D Tip 4255 Cat. FFA2P3D
Tip 4277 Cat. FFABE1P3D Tip 4279 Cat. FFABEK1P3D
Tip 400 Prefiltru anticolmatare/Prefilter against colgging

 Made from fine rubber, non-allergenic, 
uses twin built-in filters. Low profile design 
for better peripheral vision.
Offering a good tightness, filters available 
against most of chemicals, no maintenance 
required, wide filtering area, easy breathing.

Filtre disponibile pentru seria 6200 şi 6800/Available filters for 6200 and 6800 series:
6035-P3 6055-A2 6075-A1+ 5911-P1* (suprafiltru)/

overfilter
2135-P3

6051-A1 6057-ABE1 6096-HgP3 5925-P2* (suprafiltru)/
overfilter

2125-P2 2138-P3+cărbune 
activ/+active charcoal

6054-K1 6059-ABEK1 501-capac suprafiltru/
retainer

5935-P3* (suprafiltru)/
overfilter

2128-P2+cărbune 
activ/+active charcoal

* Se utilizează doar împreună cu un filtru de gaze+capac (art. 501)

Filtre disponibile/Available filters:
3351 A1
3391 A1P2 R
7725 P2 suprafiltru
774    Capac suprafiltru



  Semimăştile 3M™ Seria 7500 au stabilit un nou 
standard în privinţa confortului. Supapa pentru expiraţie 
asigură durabilitate superioară şi este uşor de menţinut 
curată. Rezistenţa redusă la respiraţie ajută la minimalizarea 
acumulării căldurii în interiorul măştii, crescând confortul 
dumneavoastră. Disponibile în 3 dimensiuni, toate măştile 
sunt prevăzute cu sistemul tip baionetă ce permite ataşarea 
unei game largi de filtre pereche foarte uşoare, care oferă 
protecţie împotriva gazelor, vaporilor şi particulelor, în funcţie 
de nevoile dumneavoastră individuale. De asemenea, masca 
poate fi utilizată cu sistemul cu aducţie de aer 3M™ S-200 
pentru confort şi flexibilitate îmbunătăţite.

 The 3M ™ 7500 Series Half masks have set 
a new standard in terms of comfort. Exhalation 
valve provide superior durability and is easy to keep 
clean. Low breathing resistance helps to minimize 
heat build-up inside the respirator, increasing your 
comfort.  Available in three sizes, all masks are fitted 
with bayonet that allows connection to a wide range of 
light filters, providing protection against gases, vapours 
and particulates, depending on your individual needs.  
Also, the mask can be used with the 3M ™ Supplied-air 
S-200 for improved comfort and flexibility.

Caracteristici principale: Highlights:

l Material moale din silicon
l Fixare uşoară şi sigură cu posibilitatea de coborâre, pentru 
confort suplimentar
l Sistem de fixare pe faţă conceput pentru compatibilitatea 
cu alte EIP, inclusiv măşti pentru slefuire sau sudare şi gama de 
ochelari de protecţie 3M
l Sistem tip baionetă pentru ataşarea sigură şi stabilă a 
filtrelor 
l 3 dimensiuni (mică – 7501, medie - 7502, mare – 7503)
l Greutatea măştii: 136 g

l Soft silicone material
l Easy and safe establishment creating the possibility 
of descent for extra comfort 
l Front fastening system designed for compatibility 
with other PPE, including grinding or welding masks 
and 3M goggles range  
l Bayonet type system for attaching the filters in a safe 
and stable way  
l 3 sizes (small – 7501, medium – 7502, large – 
7503)
l Weight: 136 g

3M™ Seria 7500

Filtre 3M disponibile/3M Filters available

Filtre 3M pentru particule/Particulate 3M filters
Filtru/Filter Noxe/Hazard Aplicaţie/Industry
5911 P1 R
5925 P2 R
5935 P3 R
2125 P2 R
2135 P3 R
6035 P3 R
(EN 143:2000)

Particule (Praf şsi pulberi fine) / Particulates (Fine dusts and 
mists)

l Pulberi farmaceutice, substanţe chimice pulverizate/Pharmaceutical, 
Powdered chemicals
l Construcţii, Exploatarea în carieră/Construction, Quarrying 
l Ceramică, materiale refractare/Ceramics, Refractory Materials
l Topitorii, agricultură/Foundries, Agriculture
l Prelucrarea lemnului, industria alimentară/Woodworking, Food industry

2128 P2 R
2138 P3 R
(EN 143:2000)

Particule, ozon şi mirosuri neplăcute sub CMA pentru vapori 
organici şi gaze acide/Particulates and nuisance levels of 
Organic Vapors and Acid Gases

l Sudură, Industria hârtiei/Welding, Paper Industry
l Fabricarea berii/Brewing
l Procesarea substanţelor chimice/Chemical Processing
l Smog tipic, cerneluri şi coloranţi/Typical Smog, Inks and Dyes 

6038 P3 R 
(EN 143:2000)

Particule, Acid fluorhidric la 30 ppm, mirosuri neplăcute sub 
CMA pentru vapori organici şi gaze acide/Particulates, Hydrogen 
Fluoride Gas up to 30 ppm and relief from Ozone, Organic 
Vapors and Acid Gases below WEL

l Prelucrarea aluminiului/Aluminium
l Sudură/Welding
l Agricultură/Agriculture
l Industria farmaceutică/Pharmaceutical

Filtre 3M pentru gaze şi vapori/Gas and vapors 3M filters
Filtru/Filter Noxe/Hazard Aplicaţie/Industry
6051 A1
6055 A2
(EN 14387:2004)

Vapori Organici/Organic Vapors l Oriunde sunt utilizate vopselele convenţionale (fără izocianaţi, conform condiţiilor de 
utilizare)/Anywhere conventional paints are used (subject to usage conditions)
l Fabricarea vehiculelor/Vehicle manufacture
l Fabricarea şi recondiţionarea avioanelor/Aircraft manufacture and refurbishment
l Construcţia ambarcaţiunilor/Boat building
l Fabricarea şi utilizarea cernelurilor şi coloranţilor/Ink and Dye manufacture and use
l Fabricarea şi utilizarea adezivilor/Adhesive manufacture and use
l Fabricarea vopselelor şi lacurilor/Paint and varnish manufacture
l Fabricarea şi utilizarea răşinilor/Resin manufacture and use

6054 K1
(EN 141:2000)

Amoniac/Ammonia l Fabricarea şi întreţinerea echipamentelor frigorifice/Manufacture and Maintenance of 
refrigeration equipment
l Pulverizarea şi manipularea substanţelor agrochimice/Agrochemicals

6057 ABE1
(EN 141:2000

Vapori organici, gaze anorganice şi gaze acide/
Organic Vapors, Inorganic and Acid Gases

La fel ca 6051, incluzând suplimentar/As 6051 but also:
l Procese electrolitice/Electrolytic processes
l Curăţarea cu acid/Acid cleaning
l Decaparea metalelor/Metal Pickling
l Gravarea metalelor/Metal Etching

6059 ABEK1
(EN 141:2000)

Vapori organici, gaze anorganice, gaze acide şi 
amoniac/Organic Vapors, Inorganic Gases, Acid 
Gases and Ammonia

La fel ca 6057 şi 6054/As 6057 and 6054

6075 A1 şi 
formaldehidă/ 6075 
A1 and formalde-
hyde

Vapori organici si formaldehida / Organic 
Vapors and Formaldehyde

La fel ca 6051, incluzând suplimentar/As 6051 but also:
l Spitale şi laboratoare/Hospitals and Laboratories

6096 HgP3
(EN 141:2000)

Vapori de mercur, clor şi particule/Mercury and 
particulates

Utilizarea mercurului, a clorului şi a aplicaţiilor cu particule/Laboratories and particulate 
applications



  Fabricată din material termoplastic moale l 
Conectarea filtrelor  prin filet special BLS l Suprafaţa de 
filtrare largă pentru confort şi etanşeitate l Supapa de 
expirare cu deschidere largă pentru eliminarea uşoară a 
aerului cald şi umed l Poziţionarea filtrelor asigură o minimă 
obturare a câmpului visual

  Made from soft thermoplastic l Twin filters BLS special 
thread connector l Wide sealing surface for the best fit and 
comfort l Low resistance exhalation valve to reduce heat and 
moisture build-up l Minimum visual impairment thanks to 
BLS twin filter position

 Alb - protecţie la particule/ White - particulate protection
 Maro - protecţie la vapori organici/ Brown - organic vapours protection
 Gri - protecţie la vapori anorganici/ Grey - inorganic vapour protection

 Galben - protecţie la gaze/ Yellow - acid gas protection
 Verde - protecţie la amoniac şi derivaţi/ Green - ammonia and its derivates protection

Filtre diponibile/
Available filters:

A2 Ax ABE1 ABEK1 A2P3 ABEK1P3 ABEK2 K2 ABE2P3 ABEK2P3
P2 prefiltru/

prefilter
P3

Cod culoare/
Colour code:

Cod filtru/
Filter code:

311 312 313 314 321 322 343 344 353 354 301 302

Filtre disponibile pentru semimasca TP2000R, KIT2400 şi KIT 2600/Available filters for halfmask TP2000R, KIT2400 and KIT 2600

KIT-URI GATA DE UTILIZARE
READY TO USE KIT

  Caracteristici şi avantaje: gata de 
utilizare l Uşor de depozitat în perioada de neutilizare 
l Ambalare practică

l KIT 2400 (TP2000R + filtre ABEK1P3) pentru 
vapori organici şi anorganici, amoniac, particule 
toxice l KIT 2600 (TP2000R + filtre A2P3) pentru 
agricultură
Filtre disponibile de schimb: cele prezentate la art. 
TP2000R

  Features and benefits: ready to use l Easy 
to store when not in use l Practical package customer 
oriented

l KIT 2400 (TP2000R + ABEK1P3 filters) special for 
organic and inorganic vapours, ammonia vapours and 
toxic particles l KIT 2600 (TP2000R + A2P3 filters) 
special for agriculture

made in Italy

TP2000R
Semimască cu 2 filtre/Half mask with 2 filters



5150
Mască integrală cu 1 filtru/Full face mask with 1 filter

 Fabricată din material termoplastic moale l 
Interiorul este din cauciuc siliconic l Un singur filtru 
cu filet conform EN 148-1 l Vizor fără distorsiuni, 
clasa optică 1

  Made from soft thermoplastic l Inner mask 
made by silicone rubber l Single filter EN148-1 
standard connector l Distortion free visor, report 
optical class 1

 Alb - protecţie la particule/White - particulate protection
 Maro - protecţie la vapori organici/Brown - organic vapours protection
 Gri - protecţie la vapori anorganici/Grey - inorganic vapour protection
 Galben - protecţie la gaze/Yellow - acid gas protection

 Verde - protecţie la amoniac şi derivaţi/Green - ammonia and its 
derivates protection

 Roşu - protecţie la mercur clasa 2 şi particule periculoase/Red - 
mercury class 2 and hazardous particles

Filtre disponibile/
Available filters

A2 Ax K2 ABE2 ABEK2 A2P3 AXP3 ABE2P3 ABEK1P3 ABEK2P3 P3 ABEK2HgP3

Cod culoare/
Colour code

Cod filtru/
Filter code:

411 412 413 414 415 421 422 423 424 425 401 430

5250
Mască integrală cu 2 filtre/Full face mask with 2 filters

  Fabricată din material termoplastic moale 
l Interiorul măştii este din cauciuc siliconic l 
Conectarea filtrelor prin filet special BLS l Vizor fără 
distorsiuni, clasa optică 1 l Poziţionarea filtrelor 
asigură o minimă obturare a câmpului vizual

  Made from soft thermoplastic l Inner mask 
made by silicone rubber l Twin filter BLS special 
thread connector l Distortion free visor, report 
optical class 1 l Minimum visual impairment thanks 
to BLS twin filter position

3150 
Mască integrală cu vizor din sticlă/Glass visor full mask

  Interiorul măştii este din cauciuc termoplastic l Un singur filtru cu filet conf EN 
148-1 l Destinată aplicaţiilor cu solvenţi

  Inner mask made by thermoplastic l Single filter EN 148-1 standard connector 
l Special for solvent work application

 Alb - protecţie la particule/ White - particulate protection
 Maro - protecţie la vapori organici/ Brown - organic vapours protection
 Gri - protecţie la vapori anorganici/ Grey - inorganic vapour protection

 Galben - protecţie la gaze/ Yellow - acid gas protection
 Verde - protecţie la amoniac şi derivaţi/ Green - ammonia and its derivates 

protection

Filtre diponibile/
Available filters:

A2 Ax ABE1 ABEK1 A2P3 ABEK1P3 ABEK2 K2 ABE2P3 ABEK2P3
P2 prefiltru/

prefilter
P3

Cod culoare/
Colour code:

Cod filtru/
Filter code:

311 312 313 314 321 322 343 344 353 354 301 302

Filtre disponibile pentru masca integrală 5250/Available filters for full face mask 5250

Filtre disponibile pentru măştile integrale 3150 şi 5150/Available filters for full face mask 3150 and 5150

made in Italy

3150P
Masca integrala cu vizor din policarbonat/

Full mask with policarbonat visor 



 Fabricată din materiale hipoalergice, utilizează un filtru frontal cu montare prin 
înfiletare (filet conform EN 148-1) l 5 puncte de ajustare individuală.

 Made from hypoallergenic rubber, uses one filter whitch is fitted by thread 
connection (thread according to EN 148-1) l 5 individual control adjustment points.

Câmp vizual foarte mare, peste 180° l Vizor din Plexiglas (opţional: vizor Policarbonat 
sau Triplex) l Rezistent la zgâriere l Piesă facială din PMMA l Filtre disponibile 
împotriva tuturor substanţelor chimice

Large viewing area, over 180° l Visor: Plexiglass (optional: Polycarbonate or Triplex) 
l Scratch resistant l Inner mask made by PMMA l Filters available against all 
chemicals

Mască integrală conform EN 136/Full face mask according to EN 136

R55800 DRÄGER X-PLORE 6300 

Filtre disponibile/Available filters:
Tip Filtru Cod filtru Tip Filtru Cod filtru Tip Filtru Cod filtru Tip Filtru Cod filtru
680 P3 R 6738932 1140 A2 B2 E2 K2 6738804 940 A2 B2 E2 K1 P2 6738803 1140 AX 6738863
940 A2 6738855 940  A2-P2  R D 6738857 1140 A2 B2 E2 K1 Hg P3 R D 6738815 1140 AX B2 6738782
940 A2 B2 6738779 1140  A2-P3  6738860 1140 A2 B2 E2 K2 Hg P3 R D 6738797 1140 AX P3 R D 6738862
940 E2 6738796 940 A2 B2 P2 R D 6738780 1140 A1 B2 E2 K1 Hg NO CO 20 P3 R D 6738801 1140 Nuklear P3 D 6738871
940 K2 6738856 1140 A2 B2-P3 6738783 1140 A2 B2 E2 K2 Hg NO CO 20 P3 R D 6738814 1140 Reaktor P3 R D 6738861
940 A2 B2 E2 K1 6738802 940 K2 P2 R D 6738858 1140 B2 CO P3 R D 6738805 1140 Reaktor P3 R D 6738859

Mască integrală conform EN 136/Full face mask according to EN 136

R55270 DRÄGER X-PLORE 5500

 Fabricată din materiale hipoalergice, 
utilizează două filtre laterale cu montare tip 
baionetă l 5 puncte de ajustare individuală.

 Made from hypoallergenic rubber, uses twin 
filters, fitted by a particular bayonet connection l 
5 individual control adjustment points.

Câmp vizual foarte mare l Piesă facială din PMMA 
l Vizor din policarbonat l Filtre disponibile 
împotriva majorităţii substanţelor chimice

Large viewing area l Inner mask made by -PMMA 
l Visor: Polycarbonate l Filters available against 
most chemicals

Filtre disponibile pentru masca integrală 5500 şi semimasca 3300/Available filters for 
full mask 5500 and half mask 3300

Denumire Filtru Cod filtru Denumire Filtru Cod filtru
Filtru Pure P2 R 6738353 Filtre pentru gaze tip A1B1E1 6738778
Filtru Pure P3 R 6738354 Filtre pentru gaze tip A1B1E1K1 6738816
Filtru Pure P3 odor R 6738391 Filtre combinate tip A1-P3 R D 6738874
Filtru pentru particule tip P3 R 6738011 Filtre combinate tip A2-P3 R D 6738875
Filtru pentru gaze tip A1 6738872 Filtre combinate tip A1B1E1K1Hg-P3 R D 6738817
Filtre pentru gaze tip A2 6738873 Filtre pentru gaze tip A2 B2 P3 R D 6738776
Filtre pentru gaze tip A2 B2 6738775 Filtre combinate tip A2B2E2K2Hg-P3 R D 6738819

 Fabricată din cauciuc hipoalergic TPE l Utilizează două filtre laterale cu 
montare tip baionetă l Greutate: cca. 95 g. (fără filtre) l Model deosebit de 
rezistent, filtre disponibile împotriva majorităţii substanţelor chimice

 Made from hypoallergenic TPE rubber l Uses twin filters which are 
fitted by a particular bayonet connection l Weight: cca. 95 g. (without filters) 
l Extremely durable, filters available against most chemicals

Filtre disponibile/Available filters:
Identice cu filtrele pentru masca integrală X-plore 5500/Same filters as for full 
mask X-plore 5500

Semimască cu 2 filtre conform EN 140 
Twin filter half-mask according to EN 140

R55330 DRÄGER X-PLORE 3300

Familia X-plore 6000
Mască Vizor Corpul măştii
X-plore 6530 PC EPDM
X-plore 6530 TRIPLEX EPDM 
X-plore 6570 PC SILICON  albastru
X-plore 6570 POLICARBONAT SILICON  galben
X-plore 6570 TRIPLEX SILICON  galben

*PMMA - Plexiglas
*EPDM - Ethylene Propylene Diene Mixture 
*PC - Policarbonat
*TRIPLEX - Sticlă securizată



  Set compus din:   List of components:
Art. 850 Aparat de bază
Conţine: harnaşament din piele l Tub gofrat cu 2 racorduri l Sită 
protectoare l Lanţ de fixare
Art. 820 Mască integrală BRK 820
Furtun de aducţiune:
Art. 850 - 5 furtun cu lungime 5 m
Art. 850 - 10 furtun cu lungime 10 m
Art. 850 - 20 furtun cu lungime 20 m

Art. 850 Basic apparatus
Contains: harness l Goffered hose with two connectors 
l Protective sieve l Fixing chain
Art. 820 Full mask BRK 820
Fresh air supply hose: 
Art. 850 - 5 hose 5 m length
Art. 850 - 10 hose 10 m length
Art. 850 - 20 hose 20 m length

Proprietăţi: model profesional l Utilizat în locurile de muncă 
cu lipsă de oxigen şi concentraţii mari de substanţe nocive l 
Furtun antistatic, diametrul interior 25 mm, prevăzut cu spirală din 
oţel l Foarte rezistent la solicitări mecanice, substanţe chimice, 
carburanţi etc

Features: professional-standard equipment l Used in 
contaminated working areas or areas with low oxygene 
concentration l Antistatic hose, inner diameter 25 mm, 
with steel wire coil l High resistant to mechanical stress, 
chemicals, fuels etc

Sistem de respiraţie cu aducţiune de aer proaspăt/Unassisted fresh air hose breathing apparatus
850 B&R FRESH AIR 

Filtre disponibile/Available filters:
7364 - P2 7590 - A1 7592 - A1B1E1K1

Semimască cu 1 filtru conform EN 140/Single filter half-
mask according to EN 140

7354 EURMASK UNO

 Fabricată din cauciuc EPDM l Utilizează un filtru 
frontal cu montare prin înfiletare l Greutate: cca. 115 g. (fără 
filtre)

 Made from EPDM rubber l Uses one filter which is 
fitted by a particular thread connection l Weight: cca. 115 
g. (without filters)

Model economic, filtre disponibile împotriva majorităţii 
substanţelor chimice

Low-cost design, filters available against most chemicals

SISTEME DE RESPIRAŢIE CU ADUCŢIUNE DE AER



  Dräger PSS 3000/5000/7000
Aparat de protecţie respiratorie autonom izolant cu aer comprimat, format 
din: Harnaşament, placă dorsală cu furtune integrate, reductor de presiune, 
manometru sau dispozitiv electronic de semnalizare şi avertizare l Supapă 
la cerere (automat pulmonar) l Măşti integrale cu vizor panoramic l Butelii 
din otel sau compozit pentru aerul comprimat 300 bar

 Dräger PSS 3000/5000/7000
Self-contained breathing apparatus with compressed air, consisting of: 
Harness, backplate with integrated hoses, pressure reducer, pressure gauge 
or electronic signal and warning unit l Lung demand valve l Full face 
masks with panoramic visor l Steel or composite cylinders for compressed 
air 300 bar

Aparate de protecţie respiratorie autonom izolant cu aer comprimat conform EN 137
Self-contained breathing apparatus with compressed air according to EN 137

PSS 3000 DRÄGER 



  Echipament de protecţie respiratorie cu alimentare continuă de aer comprimat, lungime 
furtun de alimentare max. 100 m, prevăzut cu până la 4 butelii de aer comprimat, de diferite 
capacităţi, pentru maxim 2 utilizatori/AirPack1 sau 4 utilizatori/AirPack2, simultan. Ideal pentru 
utilizarea pe perioade lungi de timp. Oferă libertate mare de mişcare şi este uşor de relocat

 Airline respiratory protection apparatus with uninterrupted air supply, up 
to 100 m hose, able to accommodate up to 4 compressed air cylinders of different 
capacities, for maximum 2 users/AirPack1 or 4 users/AirPack 2. Ideal to be used for 
extended duration of use. Greater freedom of movement, easily to be relocated. 

Echipament mobil cu linie de aer comprimat Dräger PAS AirPack 1&2, conform EN 139, EN 14593-1
Heavy duty airline apparatus Dräger PAS AirPack 1&2, according to EN 139, EN 14593-1

PAS AirPack 1&2 DRÄGER 

  Clasa compactă: Dräger JUNIOR 100 este membru al unei generaţii de compresoare 
de aer de respirat mobile care oferă fiabilitate şi durabilitate, dimensiuni compacte și 
greutate mică. Cu o capacitate de 100 l/min şi presiuni de 200 şi 300 bar, compresorul 
de aer Dräger JUNIOR 100 este ideal pentru umplerea recipientelor sub presiune de la 
aparatele de protecţie respiratorie.
Compresorul Dräger JUNIOR 100 este echipat cu:
l 1 racord de umplere internaţional 
l 1 robinet de umplere cu aerisire automată și manometru cu furtun de umplere de 1 m
l racord filetat R 5/8“ conform normei DIN 477
l sistem de filtre Triplex P21 care garantează un aer de respirat ultrapur, care respectă 
standardul DIN EN 12021

 The compact class: the Drager JUNIOR 100 is a member of a generation of mobile 
breathing air compressors that offer reliability and durability coupled with highly compact 
dimensions and minimum weight. 
With an output of 100 l/min and filling pressures of  200 and 300 bar the Drager JUNIOR 
100 breathing air compressor is ideally suited to refill the cylinders of protection breathing 
apparatus.The Dräger JUNIOR 100 breathing air compressor is equipped with:
l 1 international filling connection
l 1 filling valve with automatic venting and pressure gauge with 1 m filling tube
l R 5/8” threaded connection conforming to DIN 477
l the Triplex P21 filter system guarantees ultra-pure breathing air conforming to the 
stringent breathing air standard DIN EN 12021

Compresor de aer portabil/Portable air compressor
Dräger JUNIOR 100

Familia Airpack + Compresor aer



 3M™ S-200 Supplied Air System
Approval:  EN 139
NPF: Half facepiece: 50 x Threshold Limit Value

Full facepiece: 200 x Threshold Limit Value 
Working pressure: 3-8 bar 
Airflow to facepiece: 140-330 l/min

Sistem cu aducţie de aer 3M™ S-200/3M™ S-200 Supplied Air System

 Caracteristici şi beneficii:  Features and Benefits:

+ Tub de alimentare cu aer între mască şi 
regulator

+ Breathing tube to air regulator

+ Semimasca seria 7500 (sau seria 6200) + Half-mask 7500 series (or 6200 series)

+ Sistem tip baionetă pentru conectarea tubului 
de alimentare cu aer

+ Bayonet connector for breathing tube

+ Regulator S-200 + S-200 Air Regulator 

+ Supapă reductoare de presiune + Pressure relief valve

+ Siguranţă: Nivel înalt de protecţie respiratorie
+ Confort: aer furnizat din lateral
+ Deosebit de uşoară: sistem perfect echilibrat
+ Necesită întreţinere minimă

+ Safety: High respiratory protection
+ Comfort: Swirling air flows in from the sides
+ Comfort: lightweight, balanced system 
+ Low maintenance

 Sistemul 3M™ S-200™ este cel mai confortabil şi versatil sistem cu aducţie de aer pentru 
semimăştile integrale 3M™ seria 6000 şi 3M™ seria 7000. Sistemul 3M™ S-200 se poate utiliza ca şi 
sistem standard cu aducţie de aer sau în modul cu filtre, când sursa de aer comprimat este deconectată.

Aplicaţii - Vopsire

 The 3M™ S-200 Supplied Air System is a comfortable and versatile supplied air system for all 3M™ 
6000 and 3M™ 7000 Series Half and Full Face Masks. The S-200 system by 3M can be used as a standard 
airline respirator or in dual-mode with filter back-up when air supply is disconnected.

Applications - Painting

 Sistem cu aducţie de aer 3M™ S-200
Aprobări:  EN 139
FNP: Semimască: 50 x VLM 

Mască integrală: 200 x VLM 
Presiune de lucru: 3-8 bari 
Debit de aer furnizat în mască: 140-330 l/min

 Accesorii
Opţional, sistemul 3M™ S-200™ se poate utiliza în combinaţie cu toate filtrele pentru particule 3M 
seriile 2000, 5000 şi 6000.

 Accesories
The 3M™ S-200™ System can be optionally combined with all 2000, 5000 and 6000 Series Filters 
by 3M.

Filtre pentru particule seria 2000
Particulate Filter 2000 Series

Filtre pentru particule seria 5000
Particulate Filter Inserts 5000 Series

Filtre pentru gaze/vapori şi combinaţii seria 6000
Gas/Vapor and Combination Filters 6000 Series



 Accesorii
Opţional, sistemul 3M™ S-200™ se poate utiliza în combinaţie cu toate filtrele pentru particule 3M 
seriile 2000, 5000 şi 6000.

 Accesories
The 3M™ S-200™ System can be optionally combined with all 2000, 5000 and 6000 Series Filters 
by 3M.

Filtre pentru particule seria 2000
Particulate Filter 2000 Series

Filtre pentru particule seria 5000
Particulate Filter Inserts 5000 Series

Filtre pentru gaze/vapori şi combinaţii seria 6000
Gas/Vapor and Combination Filters 6000 Series

 Caracteristici şi beneficii:  Features and Benefits:

+ Indicator de presiune diferenţial + Differential Pressure Indicator

+ Regulator de presiune + Pressure regulator (lockable)

+ Manometru + Pressure gauge

+ Prefiltru + Pre-filter

+ Include adaptor BSP 3/8” - 1/2” + Semi-Auto Drains

+ Include 2 adaptoare, 3/8” BSP la 
filet exterior de ţeavă BSP 3/8”

+ Includes 2 adapters, 3/8” BSP to 
3/8” nale pipe thread BSP

+ Filtru cu carbon activat + Adsorber filter with activated 
charcoal

+ Se poate utiliza de către 3 persoane  
concomitent (sau 2 utilizatori plus o 
unealtă pneumatică)

+ Can be used for up to three users (or 
two users plus air tool)

+ Sistemul de filtrare în 3 etape 
furnizează aer de cea mai înaltă 
calitate către sistemul de protecţie 
cu aducţie de aer şi uneltele 
pneumatice, îndepărtând aerosolii 
de apă şi ulei, particulele şi 
mirosurile neplăcute provenite de 
la compresorul de aer

+ Unitatea de filtrare a aerului este 
disponibilă în versiunea cu montare 
pe podea sau pe perete

+ Presiunea de ieşire poate fi reglată 
cu ajutorul regulatorului de 
presiune  integrat

    Unitatea de filtrare a aerului 3M™ 
AirCare™ se poate utiliza cu o 
presiune de intrare de până la 10 
bari

+ The three-stage filtration system 
supplies highest quality air to the 
Supplied Air Respirator System and 
compressed air tools by removing 
water and oil aerosols, particles 
and odors from the facility-
supplied compressed air

+ The Filtration Unit is available as 
either a portable freestanding unit 
or wall-mounting unit

+ Output pressure can be adjusted 
with the integrated pressure 
regulator
The 3M™ AirCare™ Filtration Unit 
can be used with input pressure up 
to 10 bar

Unitate 3MTM AirCare™ pentru filtrarea aerului
3M™ Aircare™ Filtration Unit

Unitate 3M™ AirCareTM ACU02 pentru filtrarea 
aerului, cu fixare pe podea l Intrare: filet interior 
de ţeavă BSP 12/”  sau 3/8” l Ieşire: BSP 3/8”
3M™ Aircare™ Filtration Unit ACU-02, 
Freestanding l Input: 1/2“ or 3/8“ female pipe 
thread BSP l Output: 3/8“ BSP
(Art. 300622P)

Unitate 3M™ AirCareTM ACU01 pentru filtrarea aerului, cu fixare 
pe perete l Intrare: filet interior de ţeavă BSP 12/” sau 3/8” l 
Ieşire: BSP 3/8”
3M™ Aircare™ Filtration Unit ACU-02, Wall mounted l Input: 
1/2“ or 3/8“ female pipe thread BSP l Output: 3/8“ BSP
(Art. 300621P)

Tuburi şi cuple 3M™ pentru alimentare cu aer comprimat
3M™ Compressed Air Supply Tubes and Couplings

5 m l Tub pentru condiţii 
uşoare de lucru
5 m l Light duty tube
Art. 3080035P

10 m l Tub pentru condiţii 
standard de lucru
10 m l Standard duty tube
Art. 3080030P

10 m l Tub antistatic, 
rezistent la temperaturi înalte, 
pentru condiţii standard de 
lucru/10 m l Standard tube 
antistatic, high temperature 
hose - Art. 3080072P

30 m l Tub pentru condiţii 
standard de lucru
30 m l Standard duty tube
Art. 3080031P

Set pentru conectarea 
pistolului de vopsire
Connection Set for spray gun
Art. 0230545P3

Set ramificaţie cu 2 căi, BSP 3/8”, 
inclusiv adaptoare BSP 3/8”
2-Way Branch Set, 3/8“ female 
pipe thread BSP, incl. 3/8“ BSP 
adapters - Art. 3120301P3

Set ramificaţie cu 3 căi, BSP 3/8”, 
inclusiv adaptoare BSP 3/8”
3-Way Branch Set 3/8“ BSP, 
incl. 3/8“ BSP adapters - Art. 
3120300P3

Set de cuple Rectus 25, BSP 3/8”
Coupling Set 3/8“ BSP Rectus 25,  
Art. 5301282P3

Fişă de conectare Rectus 25 pentru toate 
regulatoarele, BSP 1/4”
Coupling Plug 1/4“ BSP, Rectus 25
Art. 5301252P3

 Caracteristici şi beneficii:  Features and Benefits:

+ BSP 3/8” la tub + 3/8”  BSP of the hose

+ Flexibilitatea tubului + Flexibility of the hose

+ BSP 3/8” la tub + 3/8”  BSP of the hose

7,5 m l Tub spiralat
7,5 m l Coiled Air Hose 
Art. 3080040P

 Variate tuburi de alimentare cu aer comprimat sunt disponibile 
pentru conectarea regulatoarelor 3M™ la sistemul dumneavoastră de aer 
comprimat. Tuburile sunt disponibile cu lungimi diferite şi garantează o 
conectare de înaltă calitate la toate componentele. Tuburile de aer au un filet 
exterior BSP 3/8” la ambele capete, pentru a oferi flexibilitate la alegerea 
sistemelor de cuplare.

 Various compressed air supply tubes are available to connect the 
3M™ Air Regulator to the facility’s compressed air system to meet different 
requirements. The tubes are available in different lengths and they 
guarantee high quality connections to all components. The tubes have a 
3/8“ male pipe thread BSP at each end to allow flexibility in the choice of 
coupling systems.

 Unitatea 3M™ AirCare™ ACU-01/ACU-
02 pentru filtrarea aerului se poate utiliza în 
combinaţie cu toate sistemele 3M™ pentru 
protecţie respiratorie cu aducţie de aer.

 The 3M™ Aircare™ ACU-01/ACU-02 Filtration Unit can be combined with all 3M™ 
Supplied Air Respirator Systems. The three-stage filtration system supplies highest quality 
air to the Supplied Air Respirator System and compressed air tools by removing water and 
oil aerosols, particles and odours from the facility-supplied compressed air.



Accesorii opţionale/Optional accessories
Dispozitiv de climatizare/Climate control device art. HC 2400
Filtru aer de mare capacitate/High capacity airline filter art. 41 P2 E
Filtru aer de mare capacitate/High capacity airline filter art. 41 P6 E
Cartuş filtrant de rezervă/Replacement filter cartdrige art. 41 AF
Set folii exterioare de protecţie/Spare cover foils  art. 20 LCL

 Componente: dispozitiv de fixare pe cap l Capişon din 
TYVEK l Tub gofrat cu 2 racorduri şi centură, cuplă rapidă (1/4”) 
l Echipament de utilizare universală pentru vopsitori, oferă o 
alternativă de protecţie respiratorie simplă, eficace şi economică 
l Vizor panoramic cu unghi vizual maxim l Suprapresiunea 
uşoară din interior exclude posibilitatea pătrunderii în costum a 
substanţelor contaminante

 List of components: standard headband l TYVEK hood l 
Breathing tube, quick-disconnect nipple (1/4”) and belt l For spray 
painting and coating operators, offering a simple, effective and 
economical options for on-the-job respiratory protection l Large 
viewing area visor l Maintain positive pressure inside the hood to 
keep contaminants out

  Componente: cască sablator cu 2 vizoare de protecţie distincte, intern 
şi extern l Vestă de protecţie din nylon l Tub gofrat cu 2 racorduri, dispozitiv 
de reglare manuală a presiunii, cuplă rapidă (1/4”) l Protecţie avansată 
pentru mediul de sablare l Greutate redusă, uşurinţă mare în utilizare l Vizor 
panoramic cu unghi vizual maxim l Suprapresiunea uşoară din interior exclude 
posibilitatea pătrunderii în costum a oricăror particule din mediul de lucru al 
utilizatorului

  List of components: sandblasting helmet, with two distinctive lenses, 
inner and outer lens l Nylon protective vest l Breathing tube, airflow control, 
quick-disconnect fitting (1/4”) and belt l Advanced protection in the harsh 
exposures of blasting l Lightweight, very easy to operate l Large viewing area 
visor l Maintain positive pressure inside the hood to keep contaminants out

Accesorii opţionale/Optional accessories
Dispozitiv de climatizare/Climate control device art. HC 2400
Filtru aer de mare capacitate/High power airline filter art. 41 P2 E
Filtru aer de mare capacitate/High power airline filter  art. 41 P6 E
Cartuş filtrant de rezervă/Replacement filter cartdrige art. 41 AF
Vizor extern de schimb/Spare outer lens art. B771R015
Vizor intern de schimb/Spare inner lens art. P771B
Set folii exterioare de protecţie/Spare cover foils  art. 20 LCL

CC 20 PAINTMAN
Costum pentru vopsitori cu aducţiune de aer/Working suit for spray painting

88 E SANDBLASTER
Costum sablator cu aducţiune de aer/Sandblaster suit for abrasive blasting

46 VX
Vestă de schimb pentru costum de sablare, lungime 71 cm
Replaceable vest for blasting system, length 71 cm

13 VX
Vestă de schimb pentru costum de sablare, lungime 97 cm 
Replaceable vest for blasting system, length 97 cm

41 AF
Cartuş filtrant de schimb/Replacement filter cartridge

 Cartuş filtrant de mare 
capacitate l Reţine praful, vapori de ulei 
şi alte impurităţi din aerul comprimat

 High capacity filter refill l 
Retains dust, vaporous oils, and other 
contaminants from compressed air

41 P2E
Filtru de aer cu 2 racorduri, pentru costumul de sablator si costumul de vopsitor/
2 way air filter for spray painting/sandblasting suit

 Filtru de aer de mare capacitate 
l 1 racord de intrare, 2 racorduri de 
ieşire l Este obligatorie utilizarea unui 
filtru de aer deoarece reţine praful, 
vapori de ulei şi alte impurităţi din 
aerul comprimat

 High capacity filter l One 
entrance connector, 2 exit connectors 
l Using the filter is mandatory, 
because it will retain dust, vaporous 
oils, and other contaminants from 
compressed air

41 P6E
Filtru de aer cu 6 racorduri, pentru costumul de sablator si costumul de vopsitor/
6 way air filter for spray painting / sandblasting suit

 Filtru identic cu art. 41P2E dar 
cu 6 racorduri de ieşire

 Identical filter with art. 41P2E, 
but with 6 exit connectors

 Se montează pe furtunul de aer comprimat l Funcţie de 
încălzire a aerului care ajunge la utilizator l Funcţie de răcire a 
aerului care ajunge la utilizator

 Is mounted on compressed air hose l Can be used for 
heating and cooling the air

HC 2400
Dispozitiv de climatizare pentru costumul de sablator şi costumul 
de vopsitor/Climate control tube for spray painter/ sandblaster suit

 Se montează 1-5 folii pe vizorul exterior 
l Se îndepărtează câte 1 folie când aceasta s-a 
deteriorat l Ambalare - pachet 25 folii

 Able to attach 1-5 cover lens on the external 
visors l Damaged cover lenses are removed  one 
by one l Packaging: 25 cover lens/pack

20LCL
Folii protectoare pentru vizorul exterior 
la costumul de vopsitor/Cover lens for 

external visor for spray painter

 Grosime 1 mm l Ambalare - pachet 25 
viziere

 Thickness: 1 mm l Packaging: 25 lens/
pack

 Grosime 0,4 mm l Ambalare - pachet 
50 viziere

 Thickness: 0,4 mm l Packaging: 50  lens/ 
pack

P771B
Vizor intern de schimb pentru costumul 
de sablator/Inner Replacement Lens for 

the sandblaster suit

B771015
Vizor extern de schimb pentru costumul 
de sablator/Outer Replacement Lens for 

the sandblaster suit






