
Valitse oma tyylisi
Suojalasit juuri
sinun tarpeisiisi

#protectiveeyewear

UUTUUS



six hundred
3M™ SecureFit™

3M™ SecureFit™ -suojalasit ovat jo nyt 
ammattilaisten ensisijainen valinta. Uusi 
600-sarja täydentää valikoimaa entises-
tään. 3M™ SecureFit™ 600 -suojalasisarja 
yhdistää nykyisten mallien parhaat puolet 
uusiin ominaisuuksiin. Suojalasit on suun-
niteltu käyttömukavuutta, istuvuutta ja sel-
keää näkyvyyttä ajatellen, jotta ne pysyvät 
paikoillaan ja suojaavat silmiä.

Laaja valikoima ominaisuuksia tarkoittaa 
sitä, että jokaiseen käyttötilanteeseen 
 löytyy sopiva malli: 
• eri linssivärejä
•  naarmuuntumista estävä pinnoite ja 3M™ 

Scotchgard™ -huurtumisenestopinnoite
•  käyttömukavuutta ja turvallisuutta tuova 

Pressure Diffusion -sankateknologia (PDT)
•  vaahtomuovitiiviste ja monia muita 

 ominaisuuksia.



www.3m.eu/securefit600

Lue lisää!



Miksi suojalasit eivät voisi näyttää hyviltä? 
600-sarja on suunniteltu sellaiseksi, että suojalaseja 
on mukava käyttää. Tyylikkäissä ja vankoissa 
puolikehyksissä on hyödynnetty omaa Pressure 
Diffusion -sankateknologiaamme, joka pitää 
suojalasit mukavasti paikoillaan nopeissakin liikkeissä. 
Linsseihin on saatavilla lukuisia eri värivaihtoehtoja ja 
suojaavia pinnoitteita, kuten huurtumista estävä 3M™ 
Scotchgard™ -huurtumisenestopinnoite, joka parantaa 
näkyvyyttä.

Ammattimaisesti 
suunniteltu ammattilaisille



Patentoitu 3M™ Pressure Diffusion -sankateknologia (PDT)

Tyylikäs kaksilinssinen kehys

3M™ Scotchgard™ -huurtumisenestopinnoite

Saatavilla useita eri linssivärejä ja pinnoitteita



Pressure Diffusion 
-sankateknologia

Laseja säännöllisesti käyttävät tietävät, kuinka 
tärkeää lasien hyvä istuvuus on. Jos lasit eivät tunnu 
miellyttäviltä, niitä ei käytetä. Suojalasien pitää siis 
tuntua mukavilta koko päivän ajan ja istua niin hyvin, 
että ne pysyvät paikoillaan nopeissakin liikkeissä. 
PDT-teknologiamme on suunniteltu juuri tätä varten, 
ja samalla se suojaa ohimoita. Suojalasit pysyvät 
paikoillaan varmasti ja miellyttävästi koko päivän.



www.3m.eu/securefit600
www.youtube.com/3mcorporate

Lisätietoa PDT-teknologiasta, suojalasimalleista ja 
linssiväreistä on verkkosivustossamme ja YouTube-
kanavallamme:

Lue lisää!



Teknologia

3M tekee jatkuvaa tutkimustyötä parantaakseen tuotteidensa muotoilua 
ja käyttömukavuutta. Jotta pystyimme suunnittelemaan kaikille istuvat 
suojalasit, teimme laajoja maailmanlaajuisia tutkimuksia eri väestöjen 
kasvonpiirteistä hyödyntämällä uusimpia tutkimusmenetelmiä.

Tutkimme 600:aa hermopistettä kasvoilta ja kehitimme 
mullistavan kehyksen, joka jakaa paineen tasaisesti kasvoille.

Useista tukirakenteista koostuva sanka jakaa paineen 
tasaisesti.

Lue lisää: www.3m.eu/securefit600



Pressure Diffusion Temple (PDT). 
• 3M:n patentoitu SecureFit™ PDT -teknologia 

jakaa paineen ihanteellisesti korvan yläpuolelle, 
jolloin suojalasit pysyvät tukevasti ja 
miellyttävästi paikoillaan.

• Kaartuvat sangat siirtävät paineen takaraivolle, 
joka on vähemmän herkkä alue. Suojalasit 
tuntuvat kevyiltä ja mukavilta ja pysyvät 
paikoillaan myös nopeissa liikkeissä.

• Sankojen erittäin ohut ja joustava muotoilu sopii 
hyvin yhteen 3M™-kuulonsuojaimien kanssa 
ilman että suojaimien vaimennusteho heikkenee.

Mullistava SecureFit™ -teknologia:

Lue lisää: www.3m.eu/securefit600



3M™ Scotchgard™ – 
näe ero selkeästi

Lasien huurtuminen on häiritsevää ja riskialttiissa 
työympäristöissä jopa vaarallista. Suojalasien 
takaa on nähtävä selkeästi kaikissa olosuhteissa. 
Meidän ratkaisumme tähän on 3M™ Scotchgard™ 
-huurtumisenestopinnoite. Linssin molemmilla puolilla 
oleva pinnoite litistää vesipisarat ja muodostaa niistä 
ohuen vesikalvon, jonka läpi on helppo nähdä.





Kun linssiin muodostuu mikroskooppisen kokoisia 
 vesipisaroita, linssi huurtuu ja näkyvyys heikkenee.

Ilman pinnoitetta

LinssiVesipisaroita

Pitkäkestoista 
näkyvyyttä.

3M™ Scotchgard™ Anti-Fog  
-huurtumisenestopinnoite



Linssin molemmilla puolilla oleva pinnoite saa vesipisarat 
 leviämään ohueksi ja läpinäkyväksi kalvoksi. Linssien läpi 
 pääsee enemmän valoa ja näkyvyys on selkeä.

3M™ Scotchgard™ Anti-Fog -huurtumisenestopinnoite

Linssi, jossa on pinnoite molemmin puolin
Vesi muodostaa läpinäkyvän kalvon



Kulutusta kestävä

Huurtumista estävä Scotchgard™  
-pinnoite on äärimmäisen kestävä.

• Pinnoitteen teho säilyy jopa 25 
pesukerran jälkeen.

• Desinfiointiaineet ja alkoholipohjaiset 
puhdistuspyyhkeet eivät vaurioita 
pinnoitetta. 

• Naarmuuntumista estävä pinnoite 
pidentää suojalasien käyttöikää. 

Standardinmukaisuus 

Täyttää ja ylittää henkilökohtaista sil-
miensuojausta koskevassa EN 166:2001 
-standardissa määriteltyjen K- ja N-tes-
tien vaatimukset:

• K:  Kestävyys pienten hiukkasten 
aiheuttamia pintavaurioita vastaan. 

• N:  Linssin pitää pysyä 
huurtumattomana kahdeksan 
sekuntia.

3M™ Scotchgard™ Anti-Fog -huurtumisenestopinnoite



Pitkäkestoinen 
naarmuuntumista 
estävä pinnoite

Luja naarmuuntumisenestopinnoite (RAS) 

• Naarmuuntumisenestopinnoite 
kestää naarmuuntumista viisi 
kertaa paremmin kuin perinteinen 
3M-kovapinnoite. Se suojaa 
kovalta hankautumiselta ja 
pidentää suojalasien käyttöikää.



3M™ SecureFit™ 600 -sarja – saatavilla useita 
linssivaihtoehtoja eri käyttötarkoituksiin

Linssi Vaihtoehdot Tuotenro Kuvaus

Kirkas

3M™ Scotchgard™ 
huurtumisenestopinnoite SF601SGAF-EU Perinteinen kirkas linssi suojaa UV-säteilyltä ja siihen on 

saatavilla kaksi pinnoitevaihtoehtoa:
• 3M™ Scotchgard™ -huurtumisenestopinnoite
• RAS – 3M:n suorituskykyisin naarmuuntumista estävä 

pinnoite suojaa kovalta hankaukselta ja parantaa 
kestävyyttä

Vaahtomuovitiiviste, 
3M™ Scotchgard™ 
huurtumisenestopinnoite

SF601SGAF/FI

Naarmuuntumisenesto (RAS) SF601RAS-EU

Harmaa 3M™ Scotchgard™ 
huurtumisenestopinnoite SF602SGAF Suojaa UV-säteilyltä ja vähentää auringon häikäisyä. Sopii 

päivällä tehtäviin ulkotöihin.

Keltainen 3M™ Scotchgard™ 
huurtumisenestopinnoite SF603SGAF Suojaa hyvin UV-säteilyltä ja parantaa kontrasteja. 

Soveltuu esim. laadunvarmistukseen.

IR

DIN 1.7, naarmuuntumise-
nestopinnoite SF617AS-EU 1.7 sopii hitsauksessa avustamiseen

DIN 3.0, naarmuuntumise-
nestopinnoite SF630AS-EU 3.0 sopii kaasuhitsaukseen

DIN 5.0, naarmuuntumise-
nestopinnoite SF650AS-EU 5.0 sopii poltto- ja plasmaleikkaukseen

Polarisoitu SF611AS-EU Suojaa UV-säteilyltä. Torjuu pintaheijastusta ja vähentää 
auringon häikäisyä.

Indoor/
Outdoor SF610AS-EU Suojaa UV-säteilyltä ja vähentää kirkkautta tarvittaessa. 

Sopii vaihteleviin työympäristöihin, esim. trukinkuljettajille.
Vaihdettava 
vaahtomuovi-
tiiviste

SF600FI Parantaa suojalasien tiiviyttä ja istuvuutta, sekä lisää 
käyttömukavuutta.



Kirkas Harmaa Keltainen IR Polarisoitu Indoor/
Outdoor

Vaihdettava  
vaahtomuovitiiviste



Siksi 3M-suojalasien valinta on hyvin perusteltavissa.

Suojalasien sisälle voi kiinnittää innovatiivisen 
vaahtomuovitiivisteen. Se parantaa suojalasien tii-
viyttä ja istuvuutta, sekä lisää käyttömukavuutta.

Paransimme 3M™ SecureFit™ 600- 
ja 400-suojalasien turvallisuutta ja 
käyttömukavuutta entisestään.

Asiakkaamme kysyivät. 
Me kuuntelimme.

Lue lisää: www.3m.eu/securefit600





3M™ SecureFit™ -ominaisuudet

Puolikehys, jossa on 
kaksi erillistä linssiä 
Ensiluokkaista tyyliä 
ja ihanteellista optista 
suorituskykyä

Saatavilla useita linssivärejä, 
myös polarisoitu malli

Luja naarmuuntumisen- 
estopinnoite (RAS) 
pidentää linssin käyttöikää

Kestävät polykarbonaattilinssit 
suodattavat 99,9 % UVA- ja UVB-
säteistä ja täyttävät EN 166:2001 
-standardin vaatimukset



Istuu varmasti ja miellyttävästi
3M™ Pressure Diffusion 
-sankateknologian (PDT) ansiosta 

Saatavilla myös 
vaahtomuovitiiviste, joka 
pitää roskat pois silmistä ja 
joka pehmeytensä ansiosta 
lisää käyttömukavuutta

Pitkäkestoista näkyvyyttä
3M™ Scotchgard™ -huurtumisenestopinnoite 
estää huurtumista pidempään kuin perinteiset 
pinnoitteet jopa lukuisien pesukertojen jälkeen



3M™ SecureFit™ -valikoima tarjoaa suojalaseja eri 
työtehtäviin ja lähes kaikkiin olosuhteisiin. 600-sarja 
täydentää suorituskykyistä suojalasivalikoimaamme ja 
tarjoaa runsaasti erilaisia suojalasivaihtoehtoja.

Esittelyssä 3M™ 
SecureFit™ -sarja.





Ominaisuudet 3M™ SecureFit™ 200 3M™ SecureFit™ 400 3M™ SecureFit™ 600

Pressure Diffusion -sankateknologia   
Vankka kehys 
Pehmustetut sangan päät 
Pehmeät nenätyynyt 56  89 
Naarmuuntumisenesto-/
huurtumisenestopinnoite    
RAS-pinnoite 
3M™ Scotchgard™ 
-huurtumisenestopinnoite 
Linssivaihtoehdot kirkas, keltainen, 
harmaa   
I/O-peili  
Peilisininen 
IR-linssivaihtoehto 
Polarisoitu 
Vaahtomuovitiiviste lisävarusteena  
Lukuvahvuus (+1.5, +2.0, +2.5) 

3M™ SecureFit™ -sarja - laaja valikoima suojaimia

UUTUUS



Lue lisää: www.3m.eu/securefit600

3M™ SecureFit™ 600 
sopii käytettäväksi yhdessä

3M™-kuulonsuojaimien
ja/tai
kertakäyttöisten ja 
uudelleenkäytettävien
3M™-hengityssuojaimien kanssa.



The 3M™ SecureFit™ 400

• 3M™ Pressure Diffusion -sankateknologia 
takaa mukavan istuvuuden

• Kaartuvat sangat pitävät suojalasit tukevasti 
paikoillaan

• Erittäin kevyet (19 g)
• Urheilullinen yksilinssinen rakenne ja 

kehyksetön muotoilu
• Saatavilla eri linssivärejä
• Saatavilla indoor/outdoor-linssi ja 

peilisininen linssi
• Saatavilla vaahtomuovitiiviste parempaa 

istuvuutta varten
• Saatavilla lukuvahvuudet 
• (+1.5, +2.0, +2.5)

Saatavilla
vaahtomuovitiiviste 

UUTUUS!



The 3M™ SecureFit™ 200

• 3M™ Pressure Diffusion -sankateknologia 
takaa mukavan istuvuuden

• Kaartuvat sangat pitävät suojalasit 
tukevasti paikoillaan

• Erittäin kevyet (18 g) 
• Urheilullinen yksilinssinen rakenne ja 

kehyksetön muotoilu
• Saatavilla eri linssivärejä



Ole hyvä ja kierrätä. Painettu Saksassa. 
© 3M 2017. SGInfo
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