Fișa cu date
Tehnice

3M™ Cască industrială
de protecție H-700/H-701
Descriere produs

Accesorii

Căștile industriale de protecție 3M™ H-700
sunt construite din materilal dur dar ușor și
comfortabil. Proiectate cu profil redus pentru
a fi echilibrate și stabile, Seria H-700 asigură
protecție sporită împotriva obiectelor căzute
accidental. Aceste căști au prevăzute fante
suplimentare pentru atașarea altor accesorii
3M: antifoane externe cu montare pe cască,
a vizierelor și măștilor pentru sudură. Seria H700 îndeplinește cerințele de siguranță
conform EN397+A1:2012.

• GH7: Curelușă pentru bărbie în 2 puncte.
• HYG3: Bandă antitranspirație din plastic
(standard).
• HYG4: Bandă antitranspirație din piele.
• H-700-S6: Bandă pentru suspensie în 6.
puncte.
• G3E: Bandă pentru suspensie în 6 puncte
• GR3C: Protecție pentru ploaie.
• V6*: Ochelari de protecție integrați.
• V4*/V5*: viziere, citiți fișele tehnice ale
produselor pentru mai multe informații.
• Protecție auditivă externă, citiți fișele tehnice
ale produselor pentru mai multe informații.

Caracteristici și Avantaje
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Element de strângere în puncte sau cu rotiță
Versiune cu aerisire pentru confort sporit
Posibilitate de personalizare cu logo
Bandă antitranspirație din piele sau plastic
Suspensia poate fi rotită 180° pentru a purta
casca cu cozorocul pe spate
Certificat pentru utilizarea la -30°C conform
EN397+A1:2012
Gama extinsă de accesorii
Cozoroc scurt pentru vizibilitate extinsă
Optional bandă pentru suspensie în 6 puncte

Atenționări
Niciodată nu modificați sau transformați casca
de protecție
• Nu utilizați casca de protecție pentru alte
pericole altele decât cele specificate în
instrucțiunile de utilizare.
• Folosiți, păstrați și întrețineți casca de
protecție în conformitate cu instrucțiunile.

Aplicații

Standarde și Certificări

• Construcții

Căștile de protecție pentru uz industrial 3M™

• Silvicultură

Seria H-700 îndeplinesc cerințele Directivei

• Industrie grea și ușoară

EIP (89/686/CEE) și poarta marcaj CE.

• Minerit

Produsul a fost încercat și aprobat de BSI,

• Petrol și Gaze

Kitemark Court, Knowlhill, Milton Keynes,

• Construcții rutiere

MK5 8PP, UK (Organism Notificat nr. 0086).

Materiale
Articol

Material

Calota

HDPE

Bandă de contur

HDPE

Suspensia

Poliester

Banda antitranspirație

Piele sau Plastic

Produsul a fost încercat și aprobat în
conformitate cu standardul european
EN397+A1:2012.

Clasificarea Produsului
Caracteristici de protecție suplimentare
Temperaturi scăzute
Rezistență la Electricitate
Temperaturi ridicate

-10°C

-20°C

440Vac*

EN50365*

+50°C

+150°C

-30°C

-50°C

Metal
Topit*

*Rezistența la electricitate si la Metal topit* sunt caracteristici ale modelului H-701, fără aerisire.

Configurarea produsului

Utilizare și păstrare

Calota
H-700

Cu orificii pentru aerisire

H-701

Fără orificii pentru aerisire

Sistem fixare-amortizare
G2C

G2D
H-700-S6
G2M

G2N

În 4 puncte cu element de strângere
în puncte și bandă antitranspirație
sintetică
În 4 puncte cu element de strângere
în puncte și bandă antitranspirație
din piele
Bandă suplimentară pentru
suspensie în 6 puncte
În 4 puncte cu element de strângere
cu rotiță și bandă antitranspirație din
piele
În 4 puncte cu element de strângere
cu rotiță și bandă antitranspirație din
plastic

Mărimi
Ajustare în puncte – 54-62cm
Ajustare cu rotiță – 53-62cm

Greutate
H-700 cu ajustare în puncte ~ 330g
H-700 cu ajustare cu rotiță ~ 350g
Banda de suspensie în 6 puncte ~ 8 grame

Interval de temperaturi
pentru utilizare
Condiții de păstrare
recomandate

Durata de utilizare
recomandată

-50°C până la +50°C
între +3°C și +40°C
Între 2 și 5 ani în funcție
de mediul de muncă și
modul de utilizare.
Factorii determinanți ai
duratei de viață sunt
șocurile, materiale
chimice radiațiile UV. În
cazul deteriorărilor fizice
sau chimice casca de
protecție trebuie
înlocuită imediat.

Atenționare importantă
3M nu își asumă niciun fel de răspundere, directă
sau cauzală (inclusiv, însă fără a se limita la, pierderi
de profit, activitate și/ sau de reputație), ce rezultă
din încrederea absolută în orice tip de informații
furnizate de către 3M prin intermediul acestui
document.
Utilizatorul este responsabil pentru adecvarea
produselor față de scopul lor proiectat de utilizare.
Nu se poate considera că această afirmație exclude
sau restricționează răspunderea 3M față de decesele
sau accidentările individuale care survin în urma
neglijenței sale.
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