
Lavere 
Pustemotstand - 
Bedre Komfort.
3M™ 4000+ serien Vedlikeholdsfrie 
Halvmasker.

Den oppgraderte versjonen 
av 3Ms mest populære, 
vedlikeholdsfrie og gjenbrukbare 
halvmaske er utviklet for å gjøre 
det mer komfortabelt å puste. 
Den er praktisk i bruk, svært 
pålitelig og har nå merkbart 
bedre komfort.

Over 

30 % 
lavere pustemotstand 

ved utånding*

*  Med 3M™ 4000+ serien vedlikeholdsfrie halvmasker er pustemotstandenredusert med over 30% 
ved 120 liter/minutt og over 35% ved 160 liter/minutt  sammenlignet med 3M™ 4000 serien. 
Resultatene er målt av 3M i 2017 under laboratorieforhold. De viste pusteverdiene er bare eksempler.



Over 30 % lavere pustemotstand ved 
utånding.*

Sikkerhet, komfort og brukervennlighet er nøkkelen til god beskyttelse for brukeren i tillegg til å overholde 
forskrifter. Dette igjen bidrar til økt produktivitet. Med dette som utgangspunkt har vi brukt all vår kompetanse 
innen åndedrettsvern for å gjøre det mye mer behagelig å ha på seg våre gjenbrukbare åndedrettsvern.** 

Prøv 3Ms vedlikeholdsfrie gjenbrukbare halvmasker i 4000+ serien med en nyutviklet utåndingsventil som gir 
30% lavere pustemotstand.* 
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Fokus på komfort
 Ŕ Myk og fleksibel 
ansiktstetning

 Ŕ Godt balansert maske 
med lav vekt

 Ŕ Ergonomisk design med 
lav profil gir godt utsyn

 Ŕ Strikker som er enkle 
å justere, for sikker og 
komfortabel passform

Lavere 
pustemotstand

 Ŕ Ny og forbedret 
utåndingsventil gir over 
30%* lavere pustemotstand 
ved utånding*

 Ŕ Overgår kravene for 
pustemotstand gitt 
i aktuelle standarder

Pålitelig 
beskyttelse

 Ŕ  Et veletablert åndedrettsvern 
fra 3M i Europa siden 
lanseringen for mer enn 
25 år siden

 Ŕ  Tilgjengelig med 4 forskjellige 
filteralternativer

 Ŕ Har vist seg å overgå 
minimumsstandardene 
konsekvent for levetid for filter

*  Med 3M™ 4000+ serien vedlikeholdsfrie halvmasker er pustemotstandenredusert med over 30% ved 120 liter/minutt og over 
35% ved 160 liter/minutt  sammenlignet med 3M™ 4000 serien. Resultatene er målt av 3M i 2017 under laboratorieforhold. 
De viste pusteverdiene er bare eksempler.

**  Johnson Journal of Biological Engineering (2016) 10:4 DOI 10.1186/s13036-016-0025-4 Factors influencing the 
implementation of RPE programmes in the workplace – UK HSE Research Report 798

Brukervennlig
 Ŕ Masken er vedlikeholdsfri, 
har integrerte filtre og er 
klar til bruk

 Ŕ Masken er kompatibel 
med de fleste vernebriller 
og hørselsvern fra 3M

 Ŕ Forseglbar oppbevaringspose 
gir praktisk og hygienisk 
oppbevaring

Beskyttelsesduk
3M™ 400+ Beskyttelsesduk 
er tilgjengelig som tilbehør 
for å forlenge brukstiden til 
partikkelfilteret.


