
De herbruikbare halfgelaatsmaskers van de 3M™ 
6500-serie zijn ontworpen voor moeilijke en vuile 
werkomstandigheden.
Blijf productief en beschermd – de 6500-serie biedt 
comfort, duurzaamheid en stabiliteit met een stevige silicone 
gelaatsafdichting met lichte textuur en een sterke behuizing.

3M Personal Safety Division
3M™ 6500-Serie herbruikbare halfgelaatsmaskers

– MAAK KENNIS MET –
3M™ HERBRUIKBARE HALFGELAATSMASKERS

6500 SERIES 

The Power to Protect Your WorldSM

Stevig en comfortabel 
6500 Serie

onder de moeilijkste omstandigheden



Silicone gelaatsafdichting
• Biedt comfort en stabiliteit met een zachte maar stevige

afdichting

• Langere levensduur door veerkrachtig siliconenmateriaal

• Lichtgewicht

• Behoudt zijn vorm in omgevingen met grote hitte

• Beschikbaar in drie maten (S, M en L)

Aanpasbaar hoofdharnas
• Optimale pasvorm en comfort met 

verstelbaar hoofdharnas in drie maten

• Duurzame harnasriemen

3M™ Bajonetkliksysteem
• Flexibel bajonetkliksysteem 

voor aansluiting op een ruim
assortiment 3M™ gas-, 
damp- en stoffilters

3M™ Cool Flow™ 
Uitademventiel
• Meer comfort dankzij minder hitte en

vocht

• Minder uitademingsweerstand 
vergemakkelijkt de ademhaling

Gebruiksvriendelijk ontwerp
• Eenvoudige reiniging en onderhoud door minder

onderdelen en spleten

• Geavanceerd
halfgelaatsmasker voor een
breed gezichtsveld

• Compatibel met 3M™ las- en 
slijpvizieren

Kies uw 3M Filters

3M™ 6500-SERIE HERBRUIKBARE HALFGELAATSMASKERS

Stevig, comfortabel, gebruiksvriendelijk
Kies uit twee opties:
6500QL Serie (Snelsluitmechanisme) of 6500 Serie (Standaard)
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Opmerking: 3M aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, rechtstreeks of voortvloeiend (inclusief, maar niet beperkt tot, winstderving, verlies van omzet en/of goodwill) die ontstaat op grond van het vertrouwen dat 
wordt gesteld in de informatie die in dit document door 3M wordt verstrekt. Het is de gebruiker die verantwoordelijk is voor het bepalen van de geschiktheid van de producten voor hun bedoelde gebruik. Niets uit deze 
verklaring wordt geacht de aansprakelijkheid van 3M voor de dood of lichamelijk letsel door de veronachtzaming ervan uit te sluiten of te beperken.

6500QL
S E R I E

Ook beschikbaar

6500
S E R I E

S T A N D A A R D

Quick Latch (QL)
Snelsluitmechanisme*
• Makkelijk opzetten en afnemen bij

het in- en uitlopen van verontreinigde 
zones

• Veiligheidshelm of vizier hoeft
niet afgezet te worden bij het 
opzetten en afnemen van het 
masker

Ontwerp van het uitademventiel
• Stuurt uitgeademde lucht en vocht

naar beneden

• Eenvoucige controle van de 
afdichting door middel van positieve
druktest

6035 P3R
6038 P3R(HF)

2125 P2R
2128 P2R
2135 P3R
2138 P3R

6051 A1
6055A2
6054 K1
6057 ABE1
6059 ABEK1
6075 A1+Form

5911 P1R
5925 P2R
5935 P3R

501


