
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hãy bảo vệ 
sức khỏe của 
gia đình bạn



 

 

HƯỚNG DẪN LỰA CHỌN KHẨU TRANG 3M 
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Chống khí axit 

 

Cách lựa chọn khẩu trang 3M 
KhauTrangN99.com hướng dẫn các bạn cách lựa chọn khẩu trang 3M sao cho đúng với mục 
đích như sau:  

 

          Không chống dầu (N)  
          (Loại R hoặc P)  N-Series Respirators 

 

Có cần sử dụng loại 
P100 hay không 

 
 

YES No 
 

8293 

 
 

Khí hậu nóng và ẩm? 
Hay có cần sự thoải 

mái? 
 

 
NO YES 

 

  

Chống khí 
axit (AG) 

hoặc hữu cơ 
bay hơi 
(OV)? 

Chống khí 
axit (AG) 

hoặc hữu cơ 
bay hơi 
(OV)? 

 

NO YES YES NO 
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Chống ozone hay 
hữu cơ bay 
hơi(OV)? 

  

  

 
  

 

 

  

 

  

  

 

 
Chống bụi hàn – 
hoặc có cần sử 
dụng N100? 

 

 

WELDING 

Chống Dầu & không dầu 



 

 

 

 

 

 

3M™ Disposable Filtering Facepiece  Respirators 

Hãy đeo khẩu trang đúng cách 
Các dòng khẩu trang N95 có thể ngăn chặn được bụi mịn PM 2.5 tới 95%, bảo vệ  hô hấp hiệu quả 

Khẩu trang N95 không van thở 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

8210 (N95) 

Hít thở dễ dàng hơn! Công nghệ 
Electrostatic Media tiên tiến giúp tăng 
cường khả năng bắt hạt trong khi giảm 
sức cản của hơi thở. Được thiết kế với 
phụ kiện dây đeo hàn cho độ bền cao 
hơn, cho mũi mềm mại, thoải mái hơn và 
gọng mũi có thể điều chỉnh để giúp đảm 
bảo một tùy chỉnh an toàn. 

8210Plus (N95) AAD #07048 

Tất cả các tính năng làm 
cho 8210 trở thành một 
trong những mặt nạ 
phòng độc dùng một lần 
được sử dụng rộng rãi 
nhất trong ngành - với 
việc bổ sung các băng 
đô bện thoải mái và phụ 
kiện không cần kẹp. 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

8200 (N95) AAD #07023 

Bao gồm nhiều tính 
năng tương tự như 

8210.. 
 

 

9105 & 9105S (N95) 
Các nếp gấp hình chữ V độc  
quyền giúp dễ thở hơn, mở rộng  
để cung cấp sự thoải mái, 
 và uốn cong với chuyển động  
miệng để nói chuyện dễ dàng hơn. 
Có sẵn trong hai kích cỡ

 

 

 
 
QUAN TRỌNG: Tất cả các sản phẩm 3M hiển thị trong danh mục này phải được sử dụng theo các quy định của OSHA và hướng dẫn sử dụng, 
cảnh báo và các hạn chế đi kèm với mỗi sản phẩm

COMFORT 

https://khautrangn99.com/san-pham/khau-trang-3m-8210-n95/


 

 

Dễ thở hơn với van thở Cool Flow 
Tất cả các mặt nạ này đều có Van thở ra 3M ™ Cool Flow ™ độc quyền - được thiết kế để nhanh chóng thoát hơi thở 

nóng ẩm, giúp giảm nhiệt tích tụ và hơi ẩm bên trong mặt nạ. 

N95 Respirators 100 Class Respirators 
 

Thường được sử dụng cho một số 
chất gây ô nhiễm cụ thể của chất 
OSHA (trừ amiăng nhưng bao 
gồm chì, MDA, asen và cadmium); 
và sản xuất dược phẩm. 

 
 
 

 
 
 
 

8511 (N95) AAD #07185 

Mát hơn! * Mô hình có giá trị phổ biến nhất 
của chúng tôi phù hợp với môi trường nóng, 
ẩm hoặc mặc trong thời gian dài. 

 

So với mặt nạ phòng độc không dùng van. 

 

 

 

8211 (N95) 

Tất cả các tính năng tuyệt 
vời của 8511, cộng với sự 
thoải mái khuôn mặt 
Thiết kế của nó giúp bảo 
vệ chống lại một số hạt 
không dầu.. 

8293 (P100) 

Đối với những người muốn hiệu 
quả lọc được đánh giá cao nhất 
của NIOSH sử dụng một lần, 
điều này cung cấp hiệu suất lọc 
tối thiểu 99,97% so với các hạt 
gốc dầu. 

 

 

8233 (N100) 

Đối với những người muốn 
hiệu quả lọc được đánh giá 
cao nhất của NIOSH trong hô 
hấp dùng một lần, điều này 
mang lại hiệu quả lọc tối thiểu 
99,97% đối với các hạt không 
chứa dầu. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Individually packaged 

 
 
 

 

 
 
 

 

Individually packaged 

 

  9211+ (N95) AAD #37193  

Tiện nghi đáp ứng sự 
thuận tiện. Mặt nạ 
phòng độc ba tấm phù 
hợp với các tình huống 
làm việc liên quan đến 
nhiệt độ, độ ẩm hoặc 
thời gian sử dụng lâu.

 

 
QUAN TRỌNG: Tất cả các sản phẩm 3M hiển thị trong danh mục này phải được 
sử dụng theo các quy định của OSHA và hướng dẫn sử dụng, cảnh báo và các 
hạn chế đi kèm với mỗi sản phẩm.

Individually packaged 

 

  8210V (N95) 

Một lựa chọn kinh tế khi muốn có mặt nạ có 

giá trị, mặt nạ này dựa trên 8210 và có Van 

3M ™ Cool Flow ™ độc quyền. 

 

Featured Technologies 

Lợi ích công nghệ của 3M  

giúp bạn kết hợp mặt nạ 
phòng độc phù hợp với 
môi trường của bạn.  

 
Advanced Electrostatic   
Media 

Hít thở dễ dàng hơn! Phương 
tiện lọc độc quyền cho phép 
lưu lượng không khí lớn hơn 

trong khi thu được nhiều chất 
gây ô nhiễm hơn 

    



 

 

 

LỌC KHÓI KIM LOẠI 
Mặt nạ PHÒNG KHÓI hàn và kim loại đều có Van thở ra 3M ™ Cool Flow ™ độc quyền. 

 

N95 Respirators 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 Mặt nạ phòng độc được thiết kế cho các ứng dụng có khói 
kim loại, bao gồm cả những loại có hơi ozon * và hơi hữu 
cơ ở mức độ. ** Cộng với mặt nạ bọt thoải mái. 
Ứng dụng tiềm năng: Hàn, đặc biệt với thép không gỉ, mạ kẽm và 
nhôm, đổ kim loại.. 

Thoải mái lâu dài trong môi trường khắc 
nghiệt. Các tính năng bao gồm web hàn, 
phương tiện lọc chống bánh, bọt mũi, gọng 
mũi có thể điều chỉnh và dây đai khóa. 
Cộng với một bọt eseal thoải mái. 

      Ứng dụng tiềm năng: Hàn, rót kim loại.
 

 
 

8514 (N95) 

Mặt nạ được thiết kế cho 
các ứng dụng có khói kim 
loại, bao gồm cả những loại 
có ozone * và 

hơi hữu cơ cấp. 

Ứng dụng tiềm năng: Hàn, đặc biệt 
với rót không gỉ, mạ kẽm và nhôm 
và kim loại. 

8512 (N95) 

Thoải mái lâu dài trong môi 
trường khắc nghiệt. Các tính 
năng bao gồm web hàn, 
phương tiện lọc chống bánh, 
bọt mũi, gọng mũi có thể 
điều chỉnh và dây đai khóa. 
Ứng dụng tiềm năng: Hàn, rót kim loại.

  
 

8515 (N95) AAD #07189 
 

Một lựa chọn kinh tế cho 

thợ hàn. Tính năng hàn 

web, gọng mũi có thể điều 

chỉnh và băng đô bện để 

giúp cung cấp một tùy 

chỉnh an toàn. 

Ứng dụng tiềm năng: Hàn,  kim 
loại.. 

8516 (N95) 

Được thiết kế đặc biệt cho các 
ứng dụng kim loại trong ngành 
công nghiệp nhôm. Giúp bảo vệ 
chống lại một số hạt không chứa 
dầu, bao gồm cả những loại có 
nồng độ khí axit ** như lưu 
huỳnh điôxit, hydro florua và / 
hoặc clo. 

Ứng dụng tiềm năng: Rót kim loại..
 

   
 

 

QUAN TRỌNG: Tất cả các sản phẩm 3M hiển thị trong danh mục này phải được sử dụng theo các 
quy định của OSHA và hướng dẫn sử dụng, cảnh báo và các hạn chế đi kèm với mỗi sản phẩm. 

    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://khautrangn99.com/san-pham/khau-trang-chong-bui-han-xi-khau-trang-3m-8514/
https://khautrangn99.com/san-pham/khau-trang-loc-bui-3m-8516-n95-giam-mui-hoi-axit/


 

 

8577 (P95) 

Giải pháp cho môi trường khắc nghiệt 
 

R95 Respirators 

Dòng R có khả năng chống sương mù dầu.

P95 Respirators 
Mặt nạ phòng độc dòng P có khả năng chịu dầu 
và có thể được sử dụng ở bất cứ nơi nào cần bảo 
vệ trong môi trường dầu. 

 
 
 

Giúp bảo vệ thoải mái chống 
lại một số loại dầu và các 
hạt không chứa dầu - bao 
gồm cả những loại có nồng 
độ hơi hữu cơ **, như dung 
môi, chất tẩy nhờn và nhựa. 

Các ứng dụng tiềm năng: Hoạt động đúc, thiết lập phòng 
thí nghiệm, nông nghiệp, sản xuất hóa dầu và lớp phủ nơi 
có các hạt và mức độ phức tạp * của hơi hữu cơ 

Giúp cung cấp sự bảo vệ 
thoải mái, đáng tin cậy cho 
công nhân chống lại một số 
hạt dầu và không chứa dầu - 
bao gồm cả những chất có 
mức độ phức tạp của hơi hữu 
cơ ** như dung môi, chất tẩy 
nhờn và nhựa. 

Ứng dụng tiềm năng: Hoạt động đúc, thiết lập phòng thí nghiệm, 
nông nghiệp, hóa dầu và sản xuất

 

 

 

8246 (R95) 

Giúp bảo vệ chống lại một số 
loại dầu và các hạt không chứa 
dầu - bao gồm cả những loại có 
nồng độ khí axit ** như lưu 
huỳnh điôxit, hydro florua và / 
hoặc clo. 

Các ứng dụng tiềm năng: Khắc thủy tinh, xử lý giấy xử lý 
hóa học, luyện nhôm và sản xuất bia nơi có các hạt và 
mức độ phiền toái của khí axit * có thể có mặt. 

8576 (P95) 

Giúp cung cấp sự bảo vệ thoải mái, đáng tin cậy cho công 
nhân chống lại một số loại dầu và các hạt không chứa dầu - 
bao gồm cả những loại có nồng độ khí axit ** như lưu 
huỳnh điôxit, hydro florua, 
và / hoặc clo. 

Ứng dụng tiềm năng: Khắc thủy tinh, xử 
lý hóa chất, xử lý giấy, luyện nhôm và sản 
xuất bia. 

 
 

 

8240 (R95) 

 
Giúp bảo vệ chống lại một số 
loại dầu và các hạt không chứa 
dầu.Có lớp vỏ chống sập để 
tăng độ bền. 

Các ứng dụng tiềm năng: Nghiền, 
chà nhám, quét, gia công và các 
hoạt động sản xuất / dầu khác của 
bụi. 

8271 (P95) 

Giúp bảo vệ chống lại một 
số loại dầu và các hạt không 
chứa dầu. Nó có lớp vỏ 
chống sập để tăng độ bền 
trong hầu hết các điều kiện 
nóng ẩm. 
Các ứng dụng tiềm năng: Nghiền, 
chà nhám, quét, gia công và các 
hoạt động sản xuất / dầu khác của 
bụi. 

 

 

QUAN TRỌNG: Tất cả các sản phẩm 3M hiển thị trong danh mục này phải được sử dụng theo các quy định của 
OSHA và hướng dẫn sử dụng, cảnh báo và các hạn chế đi kèm với mỗi sản phẩm. 

 
 
 

 

SPECIALTY 

Adjustable Buckle 
Straps 

Thoải mái 
con dấu an toàn 

nhanh chóng, với 

một kéo duy nhất. 

Welding Web 

Phương tiện lọc độc 
đáo kết hợp bảo vệ 

các lớp được thiết kế 
để kháng lửa như đã 
chứng minh 

theo tiêu chuẩn 

ASTM D2859-96. 

Carbon Filter 
Material 
Thoải mái hơn, lọc 

mùi, hơi và khí khác 
chất gây ô nhiễm.  

 

https://khautrangn99.com/san-pham/khau-trang-loc-bui-va-hoi-a-xit-3m-8246-p2-va-r95-niosh/
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