
Art	  nr: Bredd	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
mm

Längd	  	  	  	  	  	  
m

St.	  /	  
Förp

Art	  nr: Bredd	  	  	  	  	  
mm

St.	  /	  
Förp

201018 18 50 32 56330202 150 10
201024 24 50 24 56330203 120 10
201036 36 50 16
201048 48 50 12

Art	  nr: Längd	  	  	  	  	  	  
m

St.	  /	  
Förp

Art	  nr: Längd	  	  	  	  	  	  
m

St.	  /	  
Förp

21760 6 6 21760 6 6
21765 6 6 21765 6 6

Art	  nr: Längd	  	  	  	  	  	  
m

St.	  /	  
Förp

Art	  nr: Längd	  	  	  	  	  	  
m	  

St.	  /	  
Förp

21710 6 12 21750 2,7 8
21730 24 9
21711 6 12
21731 24 9

Art	  nr: Längd	  	  	  	  	  	  
m

St.	  /	  
Förp

Art	  nr: St.	  /	  
Förp

2302 6 12 2751 5

Modell

Rökfärgad

Modell

Rak
Profilerad

Modell

Vit

3M	  TÄTNINGSLIST	  UNIVERSAL	  SILICONE
Självhäftande  tätningslist  av  silikon.  Rund  profil  med  fästflik.  Lätt  att  
montera,  god  tätning,  täcker  springor  2-‐7mm.  9x7mm

Modell

Transparent
Vit

3M	  TÄTNINGSLIST	  P-‐PROFIL
Självhäftande  P-‐list  för  inom-‐  och  utomhusbruk.  Av  EPDM-‐gummi  för  bl  a  
fönster  och  dörrar  med  pringbredd  på  2,0  -‐  3,5mm.  9x5,5mm

Modell

Transparent
Vit

Maskeringstejp  med  papper  och  lim  av  hög  kvalitet.  Hög  
vidhäftningsförmåga.

Används  för  exempelvis  utjämning  och  färgborttagning.

Glasögon  med  visst  sidskydd  ger  ökad  säkerhet.  Mjuk,  komfortabel  och  
ventilerad  näsbygel.  Polykarbonatlinser  med  reptålig  beläggning  för  ökad  
hållbarhet.  Imbehandlade.

3M	  TÄTNINGSLIST	  K-‐PROFIL
Självhäftande  K-‐list  för  inom-‐  och  utomhusbruk.  Spar  energi.  Tätar  mot  
damm,  skyddar  mot  drag  samt  dämpar  ljud.  Av  EPDM-‐gummi  för  bl  a  fönster  
och  dörrar  med  pringbredd  på  3,5mm.  9x4mm

3M	  TÄTNINGSLIST	  NEOPRENGUMMI

Vit
Brun
Brun

NYHETER 2013

3M	  MASKERINGSTEJP	  2010 SICKLING

Självhäftande  tätningslist  för  inom-‐  och  utomhusbruk.  Av  neopren-‐gummi  
med  slutna  porer  vilket  gör  att  vatten  inte  tränger  igenom.  Tätar  mot  damm,  
skyddar  mot  kyla,  regn  och  drag  samt  dämpar  ljud.  4,8x9,5mm

3M	  TÄTNINGSLIST	  GARAGEPORT
Kraftig  flexibel  gummilist  för  enkel  montering  under  garageporten.  Bibehåller  
formen  även  under  extrem  kyla,  ner  till  -‐40  grader.  När  porten  stängs  tätar  
listen  och  skyddar  mot  kyla,  fukt  och  damm.  

3M	  GLASÖGON	  PREMIUM



Art	  nr: St.	  /	  
Förp

Art	  nr: St.	  /	  
Förp

2720 5 2741 5
2721 5 2742 5
2722 5

Art	  nr: Lins St.	  /	  
Förp

Art	  nr: St.	  /	  
Förp

71360-‐00001 PC  Klar 10 4700 6
71360-‐00005 Acetat 10 4800C 6

Art	  nr: Klassning Ventil St.	  /	  
Förp

Art	  nr: Klassning Ventil St.	  /	  
Förp

8810 FFP2 nej 3 9322C FFP2 ja 2
8822C FFP2 ja 3 9322 FFP2 ja 10
8822B-‐PT FFP2 ja 10 9320 FFP2 nej 20
8835 FFP3 ja 5 9332B-‐PT FFP3 ja 10

Art	  nr: St.	  /	  
Förp

Art	  nr: St.	  /	  
Förp

8822KIT 10 6223C 1

6223CR 1

Ventilation

Indirekt
Saknar  ventilation

Modell

Maskstomme  M,  A2+P3  filter  +  adapter

Refill  A2+P3  filter  +  adapter

Många  inställningsmöjligheter.  Justerbara  tunna  skalmar  och  justerbar  
linsvinkel  som  ger  möjlighet  till  personlig  anpassning.  Polykarbonatlinser  
med  reptålig  beläggning  för  ökad  hållbarhet.  Imbehandlade.

3M	  KORGGLASÖGON	  FAHRENHEIT 3M	  KORGGLASÖGON

3M	  FILTRERANDE	  HALVMASK	  KOPPFORMAD

Modell

Transparent
Rökfärgad

Gul

Modell

Rökfärgad
Gul

Strömlinjeformade  med  cylindrisk  lins  för  180  grader  distorsionsfritt  synfält.  
Modellen  är  specialkonstruerad  för  att  användas  över  optiskt  slipade  
glasögon,  partikelfiltersskydd  eller  halvmask.

Korgglasögon  för  skydd  mot  partiklar  med  låg  hastighet.  Skyddar  bl.a.  mot  
metall  och  träspån.  Ram  av  mjuk  PVC  med  ventilationshål.

3M	  FILTRERANDE	  HALVMASK	  VIKBAR	  
3M  9300-‐serien  har  en  3-‐fälts  konstruktion,  som  förenar  komforten  och  
säkerheten  hos  "koppformade  masker"  och  enkelheten  med  de  ihopvikbara  
maskerna.  Tillverkade  iett  mjukt  material  för  bästa  komfort.  

3M  8000-‐serien  är  komfortabla  halvmasker  med  låg  vikt  och  skydd  mot  de  
flesta  partiklar  i  form  av  fint  damm.  Lämpliga  att  använda  vid  slipning,  
isolaring,  borrning  och  inom  smältverks-‐  och  byggnadsindustrin.

3M  skyddskit  lämpligt  tillgör-‐det-‐självare  vid  målning,  slipning,  borrning  etc.  
Innehåller  1st  FFP2  mask  med  ventil,  1st  glasögon  och  1st  öronproppar  
1100.

Startset  till  3M  6000-‐serie  av  filtrerande  halvmasker.  Masken  är  enkel  att  
använda,  har  låg  vikt  och  är  lätt  att  underhålla.  Utandningsventil  underlättar  
utandningen  och  minskar  uppbyggnad  av  koldioxid,  värme  och  fukt  i  masken.  
Masken  har  dubbla  filter  med  bajonettfattning.

3M	  GLASÖGON	  CLASSIC
Extremt  lätta  glasögon.  Tunne  näsbygel  och  skalm  för  bättre  kompatibilitet.  
Polykarbonatlinser  med  reptålig  beläggning  för  ökad  hållbarhet.  
Imbehandlade.

3M	  GLASÖGON	  COMFORT

Direkt  ventilation

Ventilation

Ventilationshål

3M	  SKYDDSKIT 3M	  FILTRERANDE	  HALVMASK	  6000-‐SERIEN



Art	  nr: St.	  /	  
Förp

Art	  nr: St.	  /	  
Förp

2128 10 1310 10
6059 4
6051 4
6054 4
6055 4
5935 10
603 2

Art	  nr: Bredd	  	  	  	  	  	  
cm

Längd	  	  	  	  	  
m

St.	  /	  
Förp

Art	  nr: Modell Storlek St.	  /	  
Förp

1100C 4540M 5/6 M 20
4540L 5/6 L 20
4540XL 5/6 XL 20
4540XXL 5/6 XXL 20

Art	  nr: St.	  /	  
Förp

Art	  nr: St.	  /	  
Förp

H510A 6 HRXS7A01 1
H520A407 10 M2RX7A 1

Art	  nr: Storlek St.	  /	  
Förp

Art	  nr: Storlek St.	  /	  
Förp

ADF-‐8 8 1 P-‐209-‐8 8 1
ADF-‐9 9 12 P-‐209-‐9 9 12
ADF-‐10 10 12 P-‐209-‐10 10 12
ADF-‐11 11 12 P-‐209-‐11 11 12

ModellModell

Optime  I  Gul
Optime  II  Grön

Peltor  FM  Radio
Peltor  Alert

MONTERINGSHANDSKE	  ERGO	  TEC MONTERINGSHANDSKE	  PRECISE
Sömlös  stickad  handske  i  nylon/lycra  som  är  doppad  i  en  PU-‐  och  
nitrilblandning  i  innerhanden  och  över  fi  ngertopparna.  

Monteringshandske  i  getnarvläder  med  svart  nylon  på  ovanhand  är  extremt
tunn  och  smidig.  Elastisk  resår  på  ovanhanden.  

Optime  I  passar  bra  för  både  kortvarig  och  långvarog  användning.  Idealisk  i  
miljöer  med  måttligt  industribuller.

Peltor  hörselkåpa  med  FM  radio  är  konstruerad  för  utomhusarbete.  Skyddar  
hörseln  samtidigt  som  du  lyssnar  på  radio.  

4540  Korttidsoverall  är  tillverkad  av  ett  högkvalitativt  mikroporöst  laminerat  
material  som  ger  ett  CE  kategori  III,  Typ  5/6  skydd  mot  fasta  partiklar  och  
begränsat  stänk  av  kemikalier  samt  farligt  damm.  

3M	  HÖRSELPROPPAR
Tillvarkade  av  ett  mjukt,  hudvänligt  material  för  bästa  komfort.  Propparna  
har  en  konisk  utforming  som  ger  en  god  och  behaglig  tillpassning  i  de  flesta  
hörselgångarna.

3M	  HÖRSELSKYDD	  PELTOR	  OPTIME	  I	  &	  II 3M	  PELTOR	  HÖRSELKÅPA

3M	  KORTTIDSOVERALL

Modell

3M	  FILTER	  OCH	  FILTERHÅLLARE	  TILL	  6000-‐SERIEN 3M	  HÖRSELPROPPAR	  MED	  BYGEL
Filter  mot  partiklar  och  ångor  avsedda  för  6000-‐seriens  hel-‐  och  halvmasker.  
Partikelfiltren  kan  användas  med  gasfiltren  tillsammans  med  adapter  502.

Hörselproppar  med  bygel  skyddar  vid  tillfälliga  bullerexponeringar.  Kan  bäras  
under  hakan  eller  bak  i  nacken.  

Partikelfilter  P2
Filter,  ABEK1  mot  org.ångor/oorg.gaser/sura  gaser

Filter,  A1  mot  organiska  ångor
Filter,  K1  mot  ammoniak

Filter,  A2  mot  organiska  ångor
Partikelfilter  P3

Filterdosa



Art	  nr: Storlek St.	  /	  
Förp

Art	  nr: St.	  /	  
Förp

ADV-‐800-‐9 9 12 9414 10
ADV-‐800-‐10 10 12 9415 10
ADV-‐800-‐11 11 12 9416 10

Art	  nr: St.	  /	  
Förp

Art	  nr: St.	  /	  
Förp

908 12 916 12
909 12 918 12

Art	  nr: Grovlek St.	  /	  
Förp

Art	  nr: Färg St.	  /	  
Förp

9046F 40 12 62021 Grön 12
9045F 60 12 62022 Lila 12
9044F 80 12 62023 Lila 12
9043F 100 12 62024 Gul 12
9042F 120 12
9041F 180 12
9047F 240 12

Art	  nr: St.	  /	  
Förp

Art	  nr: St.	  /	  
Förp

631000 5 6011110D 25
729500 10 6011110 25

96x66x25mm
96x66x25mm

Modell

Medium/fin
Grov/medium

115mm  x  2,5m
115mm  x  2,5m
115mm  x  2,5m

Dimension

96x66x25mm
96x66x25mm

Dimension

115mm  x  2,5m
115mm  x  2,5m
115mm  x  2,5m
115mm  x  2,5m

VINTERHANDSKE	  TACTILE 3M	  SLIPRONDELL	  LAMELL

3M	  SLIPSVAMP 3M	  FLEXIBEL	  SLIPSVAMP
Slipsvamp  av  polyretanskum,  belagd  med  slipmineraler  på  fyra  sidor.  Passar  
utmärkt  till  profilerade  ytor,  som  stolar,  bord  och  lister.  Kan  sköljas  i  vatten  
och  återanvändas.

Slipsvamp  med  slipmineraler  av  hög  kvalitet.  Flexibel  och  tunn  för  
konturslipning  av  bord,  stolar,  ledstänger,  och  dyligt.  Kan  användas  till  både  
torr-‐  och  våtslipning.  Kan  rengöras  i  vatten.

3M	  SANDBLASTER	  SLIPRULLE 3M	  SANDBLASTER	  SLIPSVAMP

Dimension

138x114x5mm
138x114x5mm

Dimension

96x66x25mm
96x66x25mm

Sömlös  stickad  svart  nylonhandske  i  vintermodell  med  svart  slitstark  
nitrilbeläggning  i  innerhand  och  på  fingertoppar.  

SOCKELKNIV/TAPETKNIV ROLLERSET	  

Stearatbehandling  ger  en  snabb  och  säker  slipning  på  de  flesta  ytor  utan  att  
pappret  sätter  igen.  

SandBlaster  avverkar  3  ggr  snabbare  och  håller  3  ggr  längre  än  vanliga  
slippapper.  Lämplig  till  snickerier,  vägg,  bord,  stolar  etc.

Rolleset  med  roller  av  vit  polyester.  12mm  lugg.

Avsedd  för  att  användas  tillsammans  med  borrmaskin  eller  excenterslip.  För  
borrmaskin  rekommenderas  max.  3500  varv/min.  

Modell

Rondell  127x24mm.  Färg  &  lack  stora  ytor.
Lamellborste,  medium.  63,5x31,8mm.

Lamellborste,  fin.  63,5x31,8mm.

Modell

Elementbygel,  tråg  och  2st  polyesterrollers.
Elementbygel,  tråg  och  1st  polyesterroller.  

Tapetkniv  med  hölster.  Ställbart  blad  i  två  lägen.  
Sockelkniv,  rött  skaft.


