
Khẩu trang mặt nạ 3M 8247
R95
Các tính năng chính
• NIOSH phê duyệt tiêu chuẩn R95
• Clip mũi có thể điều chỉnh
• Dây đeo chắc chắn
• Khẩu trang co giãn tốt
• lớp carbon than hoạt tính có thể chống

được bụi khí bay hơi tốt

Thành phần nguyên liệu
• Dây đai Polyisoprene và Polyester
• Staples - Thép
• Mũi Clip - Nhôm
• Mũi bọt - Polyurethane Foam
• Lọc - Polypropylene
• Carbon Layer - Than hoạt tính
• Shell - Polyester
• Coverweb - Polypropylene
• Mặt nạ này không chứa các thành phần

làm từ mủ cao su tự nhiên
• Trọng lượng gần đúng của sản phẩm:

0.50 oz

Nước sản xuất
Made in USA - sản xuất tại Mỹ

Dùng cho
• Sử dụng cho các hạt rắn và chất lỏng trong

sương mù nồng độ không quá 10X PEL /
OEL

• Sử dụng cho các hạt dầu từ thuốc xịt
không phát ra hơi có hại.

• Sử dụng cho các mức độ của hơi hữu cơ
chẳng hạn như dung môi, chất tẩy nhờn, và / hoặc
nhựa.

• Luôn luôn làm theo hướng dẫn sử dụng

Không dùng cho
• KHÔNG sử dụng cho các loại khí và hơi,

amiăng, thạch tín, cadmium, chì, 4,4-
methylen dianiline (MDA)

• Không sử dụng cho nồng độ bụi vượt
10X PEL / OEL

• KHÔNG sử dụng trong bất kỳ trường hợp
nào không được nêu trong Hướng dẫn

Phê duyệt và tiêu chuẩn
• NIOSH phê duyệt R95
• Đáp ứng yêu cầu NIOSH 42 CFR 84 R95

cho tối thiểu là 95% hiệu quả lọc chống
hạt bụi ngưng tụ rắn và lỏng kể cả những
chất có chứa dầu.

• NIOSH : TC-84A-1350
• Protection Factor (APF 10) của Mỹ OSHA

và Canada CSA

Thông tin đặt hàng

Thời gian sử dụng Giới hạn
Thay thế khẩu trang khi nó trở nên dơ bẩn, hư hỏng, hoặc khó thở. Nếu khí dầu có mặt, thay thế sau
8 giờ sử dụng liên tục hoặc không liên tục.
Nếu không có tiếp xúc với dầu thì có thể sử dụng trong nhiều lần.

Thời gian sống và lưu trữ
• 3 năm kể từ ngày sản xuất
• Sử dụng theo ngày trên hộp ở định dạng MM / YYYY
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• Mặt nạ lưu trữ trong bao bì gốc, tránh xa khu vực bị ô nhiễm, bụi, ánh sáng mặt trời, nhiệt độ khắc
nghiệt, độ ẩm quá mức, và các hóa chất gây tổn hại

• Lưu trữ ở nhiệt độ từ -4 ° F (-20 ° C) và + 86 ° F (+ 30 ° C) và không vượt quá 80% RH

CẢNH BÁO!
mặt nạ này giúp làm giảm tiếp xúc với chất gây ô nhiễm trong không khí nhất định. Trước khi sử dụng,
phải đọc và hiểu cho họ hướng dẫn được cung cấp như một phần của bao bì sản phẩm. Thực hiện theo
các quy định của địa phương. Tại Mỹ, một chương trình bảo vệ đường hô hấp bằng văn bản phải được
thực hiện đáp ứng tất cả các yêu cầu của OSHA 1910.134, bao gồm đào tạo, thử nghiệm phù hợp và
giám định y khoa. Tại Canada, CSA yêu cầu Z94.4 tiêu chuẩn phải được đáp ứng và / hoặc yêu cầu của
thẩm quyền áp dụng một cách thích hợp. Lạm dụng có thể dẫn đến bệnh tật hoặc tử vong. Để sử dụng
đúng, tham khảo ý kiến người giám sát và hướng dẫn sử dụng, hoặc gọi điện thoại 3M PSD Dịch vụ kỹ
thuật tại Mỹ tại 1-800-243-4630 và ở Canada tại 1-800-267-4414.

Chấp nhận Fit thử nghiệm giao thức

* Tham khảo OSHA 1910.134

Bộ phận an toàn cá nhân
3M Center, Tòa nhà 0235-2W-70
St. Paul, MN 55.144-1.000
3M.com/workersafety
sản phẩm 3M
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