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Rasojimui atspari technologija: 
ryškesnis vaizdas.

 
 



Akivaizdūs faktai:  
•  Scotchgard™ rasojimui atspari danga veikia ilgiau* nei 

kitos rasojimui atsparios dangos, padidina apsauginių 
akinių efektyvumą drėgnoje ir karštoje aplinkoje.

•  Scotchgard™ rasojimui atspari danga apsaugo nuo subraižymų, 
todėl apsauginiai akiniai gali būti efektyviau panaudojami 
darbo vietose.

•  Darbuotojai mato ryškų vaizdą, nes danga su aktyviąja 
medžiaga yra sujungta su akinių lęšiais.  

•  Danga išlieka efektyvi iki 25 plovimų, todėl 
darbuotojai akinius gali naudoti ilgiau.

 
 

•  Dangą galima dezinfekuoti atskiestu valikliu arba 
drėgnomis servetėlėmis, nesumažinant dangos efektyvumo.

 
 

•  Darbuotojai, nešiodami Scotchgard™ apsauginius akinius su 
rasojimui atsparia danga, patogiai jaučiasi, nes šie akiniai neleidžia 
susikaupti drėgmei, nesibraižo, atitinka EN166 standarto 
K ir N reikalavimus.

 
 

Mokslas paaiškinantis Scotchgard™ rasojimui atsparią technologiją.

Scotchgard™ rasojimui atspari danga sumažina sąlytį 
su drėgmės lašeliais, kurie sudaro ploną permatomą ir 
šviesai laidžią vandens plėvelę.

 Ant lęšių susikaupę mikroskopiniai drėgmės lašeliai 
            pakyla aukštyn ir sudaro kondensatą bei rūką, 
                                                              kurie trukdo matyti.

Kur kas didesnis efektyvumas 
su rasojimui atsparia danga.
 
Aprasoję akiniai vargina akis ir kelia 
pavojų. Nusiėmus akinius drėgmei 
nuvalyti, akims kyla potencialus 
pavojus darbo vietoje, į jas gali 
patekti pavojingų dalelių ar nuolaužų.

Scotchgard™ rasojimui atspari danga, 
net ir po daugelio valymų ar plovimų, 
apsaugo nuo rasojimo ilgiau nei kitos 
rasojimui atsparios dangos.  

Su mūsų rasojimui atspariais akiniais 
Jūs gaunate ne tik akių apsaugą.

 

Išbandykite Solus™ 1000 serijos apsauginius akinius ir Goggle Gear 500 serijos 
akinius su Scotchgard™ rasojimui atsparia danga ir matysite ryškiau bei ilgiau.*

Įvairių spalvų (bespalvė, pilka, geltona) Scotchgard™ rasojimui atspari danga 
naudojama Solus™ 1000 serijos apsauginiuose akiniuose. Kiti privalumai – keičiamos 
kojelės, minkštas nosį apgaubiantis lankelis, papildomas elastingas ant galvos 
tvirtinamas dirželis, minkštos kojelės papildomam patogumui ir ventiliuojantis 
keičiamas porolono įdėklas, mažinantis poveikį akims. 

Scotchgard™ rasojimui atspari danga taip pat naudojama 3M™ Goggle Gear 500 
serijos priglundančiuose akiniuose, kurie turi reguliuojamo ilgio dirželį ir papildomus 
įmontuojamus lęšius. Visi akiniai gaminami su polikarbonato lęšiais, kurie sugeria 
99,9 % ultravioletinių spindulių.

 

Scotchgard™ 
rasojimui atsparios 
technologijos danga 
padidina apsauginių 
akinių efektyvumą.

 
 

 
 

 

Be dangos Su Scotchgard™ danga

LĘŠIS LĘŠIS

* Remiantis vidiniais 3M testais pagal EN168 bandymų metodiką, palyginus su kitomis 
rasojimui atspariomis dangomis.

 

Darbuotojai mato 
ryškiau , nepavargsta 
akys.  

Scotchgard™ rasojimui atspari 
danga skirta darbui sunkiomis 
sąlygomis:

•  Karštyje ir didelėje drėgmėje
•  Atliekant vidaus ir išorės darbus
•  Dirbant �ziškai sunkius darbus
•  Dirbant vietose su reguliuojamu 

klimatu

* Remiantis vidiniais 3M testais pagal EN168 bandymų metodiką, palyginus su 
kitomis rasojimui atspariomis dangomis.

ATSPARI RASOJIMUI DANGA



Įmontuojami lęšiaiSkaidrūs

Solus“ serijos aksesuarai / keičiamos 
dalys

 

Parolono įdėklas / ant galvos tvirtinamas dirželis

Daugiau informacijos ieškokite www.3M.eu/Scotchgard_AntiFog

 Su nauja apsauginių akinių serija užmiršite apie 
 rasojančius lęšius.

Solus ™  1000 serijos akiniai

Komplektas: Mėlyna / Juoda / Skaidrūs lęšiai

Komplektas: Žalia / Juoda / Skaidrūs lęšiai

Galimi Solus serijos lęšių 
variantai

 

Pilka spalva Geltona spalva

Surinkimo instrukcija

Pritvirtinti  galvos dirželį
prie Solus™ 

 Pritvirtinti Solus™ kojelę
 

 Uždėti Solus™ porolono
įdėklą

 

Porolono įdėklas turi mažas ventiliavimo 
angeles, kurios apsaugo nuo rasojimo

 

Solus 1000 serijos akiniai
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3M ID Nr. Produkto aprašymas

UU003718150 S1201SGAFKT-EU 3M SOLUS apsauginių akinių žaliai/juodais rėmeliais rinkinys, skaidrūs lęšiai

UU003718168 S1201SGAF-EU 3M SOLUS apsauginiai akiniai žaliai/juodais rėmeliais, skaidrūs lęšiai

UU003718531 S1202SGAF-EU 3M SOLUS apsauginiai akiniai žaliai/juodais rėmeliais, pilki lęšiai

UU003718556 S1203SGAF-EU 3M SOLUS apsauginiai akiniai žaliai/juodais rėmeliais, geltoni lęšiai

3M ID Nr. Produkto kodas Produkto aprašymas

UU003717483 S1101SGAFKT-EU 3M SOLUS apsauginių akinių mėlynai/juodais rėmeliais rinkinys, skaidrūs lęšiai

UU003718184 S1101SGAF-EU 3M SOLUS apsauginiai akiniai mėlynai/juodais rėmeliais, skaidrūs lęšiai

UU003718549 S1102SGAF-EU 3M SOLUS apsauginiai akiniai mėlynai/juodais rėmeliais, pilki lęšiai

UU003718564 S1103SGAF-EU 3M SOLUS apsauginiai akiniai mėlynai/juodais rėmeliais, geltoni lęšiai

Goggle Gear 500 akinių-kaukės serija

Goggle Gear 500 serija 3M ID Nr. Produkto kodas Produkto aprašymas

UU003133723 GG501SGAF-EU     3M akiniai-kaukė, SG-AF, PC skaidrūs lęšiai

UU004028252 GG500PI-EU       3M receptinių lęšių laikiklis akiniams-kaukei

3M ID Nr. Produkto kodas Produkto aprašymas

UU003718572 Solus 1000G-EU   3M SOLUS 1000G-EU įdėklas iš putos

UU003718523 Solus 1000S-EU     3M SOLUS 1000S-EU galvos dirželis

Pritvirtinti Goggle Gear™ 
įmontuojamus lęšius

 

Produkto kodas


