
Серія 3M™ Aura™ 9300+ 
Протиаерозольні респіратори

Опис

Респіратори протиаерозольні 3M ™ Aura ™ 9300+ серії 

відповідають вимогам Європейського стандарту EN149: 2017 – 

«Засоби індивідуального захисту органів дихання. 

Фільтрувальні півмаски для захисту від аерозолів». Вони 

забезпечують ефективний захист дихальних шляхів для 

використання в галузях, де робітники будуть піддаватися 

впливу твердих (пилових) частинок та / або нелетучих частинок 

рідини.

Використання

Ці респіратори придатні для використання в концентраціях 

твердих (пилу) частинок і / або нелетких рідких частинок до 

наступних меж:

Модель
Классифікація згідно
ДСТУ EN 149:2017

Гранично допу-
стима концен 
трація (ГДК) до:

9310+ 

9312+
FFP1 NR D 4

9320+ 

9322+
FFP2 NR D 12

9330+ 

9332+
FFP3 NR D 50

Захист органів дихання ефективен, якщо респіратор 
обраний правильно, правильно одягнутий і носиться 
протягом усього часу, коли користувач наражається на 
небезпеку.

Стандарти

Продукти класифікуються по ефективності фільтрації та 

максимальній сумарній продуктивності витоку всередину (FFP1, 

FFP2 та FFP3), а також за зручністю використання та стійкістю до 

засмічення.

Тести на ефективність  в цьому стандарті включають 

проникливість фільтра; тест на розширену експозицію 

(завантаження); горючість; опір дихання та повне проникнення 

всередину.

Проникливість фільтруючого матеріала 

Проникливість фільтра, початкове та після 120 мг 

навантаження разом із 120 мг NaCl* та парафіновим 

маслом, не повинна перевищувати наступних меж:

Классифікація згідно
ДСТУ EN 149:2017

Максимальна 
проникливість

FFP1 20% 

FFP2  6% 

FFP3  1%

* Навантаження NaCl може бути припинено, якщо 

спостерігається зменшення проникливості фільтра під час 

навантаження



Модель Вага 

3M™ Aura™ 9310+
10g

3M™ Aura™ 9312+
15g

3M™ Aura™ 9320+
10g

3M™ Aura™ 9322+
15g

3M™ Aura™ 9330+
10g

3M™ Aura™ 9332+
15g
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Загальне просочення всередину 

Десять випробовуваних виконують п'ять тестових вправ 

під час носіння респіратора. Повне внутрішне просочення 

всередину респіратора внаслідок просочення ущільнювача 

на обличчі, проникнення через фільтр та просочення 

клапана вимірюється для кожної досліджуваної вправи. 

Середнє загальне просочення для 8 із 10 респіраторів не 

повиненно перевищувати наступних меж:

Классифікація згідно 
ДСТУ EN 149:2017

Макс. просочення 
всередину

FFP1 22% 

FFP2 8% 

FFP3 2%

Опір дихання

Опір дихання респіратора тестують під час вдиху 

(безперервний потік) та видиху (циклічний потік). Опір дихання 

респіраторів не повинен перевищувати наступних меж:

Максимальний

Горючість

Випробувані респіратори встановлені на металевій 

головці, яка обертається з лінійною швидкістю 60 мм/с. 

Респіратори пропускають в межах 20 мм від кінчика 

пальника з пропаном 800°C (± 50°C). Респіратор не 

повинен горіти або продовжувати горіти протягом 5 

секунд після зняття полум'я.

Компоненти та матеріали 

Наступні матеріали використовуються при виробництві 

протиаерозольних респіраторів 3M™ Aura™ серії 9300+:

Компонент Матеріал 

Ремінці (жовтий -FFP1, синій 

FFP2 і червоний  -FFP3)
Поліізопрен 

Скоби Сталь 

Носовий ущільнювач

(піна)

Поліуретан

Носова скоба Алюміній 

Фільтр  Поліпропілен

Cool Flow™ Клапан Поліпропілен / Поліізопрен 

Індивідуальна упаковка Поліпропілен

Ці вироби не містять компонентів, виготовлених з 

натурального каучукового латексу.

Забивання

Для респіраторів, що використовуються в одну зміну (NR), тест 
засмічення не є обов'язковим. Для респіраторів, що використову-
ються повторно (R), цей тест є обов'язковим. Респіратори 
завантажені дуже великою кількістю доломітового пилу, який, як 
правило, засмічує фільтр. Після завантаження необхідної кількості 
пилу опір дихання респіраторів не повинен перевищувати 
наступних меж:

Класифікація згідно
ДСТУ EN 149:2017

опір дихання 

Вдихання 
30л/хв

Вдихання 
95л/хв

Вдихання 
160л/хв

FFP1 0.6 mbar 2.1 mbar 3.0 mbar 

FFP2 0.7 mbar 2.4 mbar 3.0 mbar 

FFP3 1.0 mbar 3.0 mbar 3.0 mbar

Классифікація згідно
ДСТУ EN 149:2017

Максимальний опір дихання 

Вдихання 95л/хв
Вдихання 160л/хв 
(безперервний потік)

FFP1

4.0 mbar 

(з клапаном)

3.0 mbar 

(без клапану)

3.0 mbar 

(з клапаном)

FFP2

5.0 mbar 

(з клапаном)

4.0 mbar 

(без клапану)

3.0 mbar 

(з клапаном)

FFP3

7.0 mbar 

(з клапаном)

5.0 mbar 

(без клапану)

3.0 mbar 

(з клапаном)
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Зберігання та транспортування

Протиаерозольні респіратори 3M™ Aura™ серії 9300+ мають термін придатності 5 років від дати 

виготовлення. Кінець терміну придатності позначено на упаковці товару та на респіраторі. Перед 

початковим використанням завжди переконайтеся, що продукт перебуває в межах зазначеного терміну 

придатності (термін використання). Продукт слід зберігати в чистих, сухих умовах в межах 

температурного режиму: від - 20°C до +25°C з максимальною відносною вологістю <80%. 

Під час зберігання або транспортування цього товару використовуйте оригінальну упаковку.

Попередження та обмеження використання 

Завжди будьте впевнені, що цей продукт: 

– Підходить для застосування; 

– Припасований правильно;

– Використовується протягом усіх періодів впливу; 

– Замінюється, якщо необхідно.

Правильний підбір, навчання, використання та належне обслуговування мають важливе значення для того, щоб 

виріб міг захистити власника від певних забруднень, що потрапляють у повітря. Недотримання всіх інструкцій 

щодо використання цих засобів захисту органів дихання та / або неналежне носіння цього продукту протягом 

усіх періодів впливу може негативно вплинути на здоров’я власника, призвести до важких захворювань або 

загрози життю або постійної втрати працездатності..

Для придатності та правильного використання дотримуйтесь місцевих норм, звертайтеся до всієї наданої 

інформації або зверніться до представника відділу засобів індивідуального захисту 3M.

Перед використанням власник повинен навчитися користуватися цім продуктом відповідно до діючих стандартів / 

інструкцій з охорони праці.

Ці вироби не містять компонентів, виготовлених з натурального каучукового латексу. 

Ці вироби не захищають від газів та випарів.

Не використовуйте в атмосфері, що містить менше 19,5% кисню. (Визначення 3М. Окремі країни можуть 

застосовувати власні обмеження щодо дефіциту кисню. Зверніться за порадою, якщо є сумніви).

Не використовуйте для захисту органів дихання від атмосферних забруднень / концентрацій, які є 

невідомими або негайно небезпечними для життя та здоров'я (IDLH).

Не використовуйте з бородою або іншим волоссям на обличчі, що може перешкоджати контакту між 
обличчям і продуктом, тим самим запобігаючи хорошому ущільненню.

Негайно покиньте забруднену ділянку, якщо:

- Дихання стає утрудненим.

- Запаморочення чи інше лихо..

Відмовтесь від використання  і замініть респіратор, якщо він пошкоджений, опір дихання стає надмірним або 

в кінці зміни.

Не чистіть, не змінюйте та не ремонтуйте цей виріб

У разі використання за призначенням у вибухонебезпечній атмосфері зверніться до компанії 3M. 

Перед початковим використанням завжди переконайтеся, що продукт перебуває в межах зазначеного терміну 

придатності (термін використання)
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Інструкції до припасування

Перед одяганням респіратора переконайтесь, що руки чисті. Всі компоненти респіратора слід перевірити на 

предмет пошкоджень перед кожним використанням.

1. Зі зворотною стороною вгору та за допомогою петлиці відокремте верхню та нижню панелі, щоб 

утворити форму чашки. Зігніть трохи в центрі скобу для носа.

2. Переконайтесь, що обидві панелі повністю розгорнуті.

3. Покладіть чашку респіратора в одну руку з відкритою стороною до обличчя. Візьміть обидві ремені в 

іншу руку. Тримайте респіратор під підборіддям, піднісши носовий наконечник, і натягніть ремінці над 

головою.

4. Розташуйте верхній ремінь поперек потилиці, а нижній ремінь нижче вух, на шиї. Ремінці не повинні 

закручуватися. Відрегулюйте верхню та нижню панелі для зручного розміщення, щоб панелі та вкладки не 

були складені.

5. За допомогою обох рук зафіксуйте скобу для носа у формі носа, щоб забезпечити тісне прилягання та гарне 

ущільнення. Затискання скоби для носа лише однією рукою може призвести до менш ефективної роботи респіратора

6. Перед тим, як заходити на робоче місце, слід перевірити ущільнення респіратора на обличчі.

Перевірка прилягання

1. Покрийте передню частину респіратора обома руками, обережно, щоб не порушити розміщення 

респіратора.

2. (а) Респіратор без клапану - різко ВИДОХНУТИ;   (b) Респіратор з клапаном – різко  ВДОХНУТИ;

3. Якщо повітря протікає навколо носа, повторно відрегулюйте затискач для носа, щоб усунути витік. Повторіть 

вищевказану перевірку відповідності.

4. Якщо повітря просочиться в краях респіратора, підтягніть ремінці назад по сторонах голови, 

щоб уникнути протікання. Повторіть вищевказану перевірку відповідності.

Якщо ви НЕ МОЖЕТЕ досягти належного пристосування, НЕ входьте в небезпечну зону. Зверніться до свого керівника. 

Користувачі повинні бути перевірені відповідно до національних вимог. Для отримання інформації щодо процедур 

тестування на відповідність, будь ласка, зв'яжіться з компанією 3М.
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Утилізація

Забруднені продукти слід утилізувати як небезпечні 

відходи відповідно до національних норм.

Маркування

Схвалення

Ці вироби відповідають вимогам Директиви Європейського 

Співтовариства 89/686 / ЄЕС (Директива про засоби 

індивідуального захисту) і, таким чином, мають знак CE. 

Сертифікат згідно зі статтею 10, типова експертиза ЄС та 

стаття 11, контроль якості ЄС, для цих товарів видано BSI, 

Kitemark House, DavyAve, Milton Keynes MK5 8PP UK

NR      Одноразовий (на 1 робочу зміну)

D     Відповідає вимогам стійкості 
від засмічення

(Нотифікований орган номер 0086). 

Виготовлено у Великобританії на заводі, 

сертифікованом за ISO 9001: 2008, ISO 14001: 

2004 та OHSAS 18001: 2007 

Кінець терміну зберігання. Формат дати: Рік/Місяць/ День 

Температурний діапазон

Максимальна відносна вологість 

Найменування та юридична адреса виробника 

Утилізуйте відповідно до місцевих норм

Важливе повідомлення

Використання продукту 3M, описаного в цьому документі, передбачає, що користувач має попередній досвід цього виду продукту і його 

використовуватиме компетентний фахівець. Перед будь-яким використанням цього продукту рекомендується пройти кілька випробувань, щоб 

підтвердити результативність продукту в межах його очікуваного застосування.

Вся інформація та специфікація, що містяться в цьому документі, притаманні цьому конкретному продукту 3M і не застосовуватимуться до інших 

продуктів або навколишнього середовища. Будь-яка дія чи використання цього товару, зроблене з порушенням цього документа, загрожує 

користувачеві.

Дотримання інформації та специфікацій щодо продукту 3M, що міститься в цьому документі, не звільняє користувача від дотримання додаткових 

вказівок (правил безпеки, процедур). Відповідність експлуатаційним вимогам, особливо необхідно дотримуватися стосовно навколишнього 

середовища та використання засобів для цього продукту. Група 3М (яка не може перевірити або контролювати ці елементи) не несе 

відповідальності за наслідки будь-якого порушення цих правил, які залишаються поза його рішенням та контролем.

Гарантійні умови на продукцію 3M визначаються з документами договору купівлі-продажу та з обов'язковим та застосовним пунктом, виключаючи 

будь-яку іншу гарантію чи компенсацію.

© 3M 2019. Всі права захищені.
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