
vermindering 
van blootstelling 

aan trilling

Geschikte PBM 
en bedienings- 

technieken 
en andere maatregelen  

moeten er altijd  
zijn bij het werken  

met schuurmateriaal

Verminder de 
geluidsenergie  

met tot wel

Tot

75%*

91%*

Versterking.
Van innovatie tot industrie.

Bedrijven in de metaalindustrie worden geconfronteerd met vele 
uitdagingen, van veiligheid in veeleisende omgevingen, tot het 
leveren van een hoogwaardig eindproduct.

Doorslijpschijven 
gaan langer mee!

3M™ Performance 
spuitpistoolsysteem

Lassers lopen hetzelfde risico 
op chronische bronchitis als 
een regelmatige roker5 en een

Hoe maakt u uw

Gebruiken uw lassers geschikte 
laskappen om beschermd en 
efficiënt kwalitatief hoogwaardige 
eindproducten te kunnen leveren?

Hoe verbetert u 

van de veiligheid en productiviteit 
op uw werkplek? 

Hoe kunt u uw lakproces

Hoe kunt u werknemers laten 
communiceren en ze tegelijkertijd 
op afstand van elkaar houden

3M™ Speedglas™ Lashelm G5-01 
met 3M™ Adflo™ motoraangedreven 
ademhalingssystemen

Duurzaam

Ontwikkeld voor de industriële spuiter, ontworpen voor verbetering van uw:

BRONNEN
5 - Holm M, Kim JL, Lillienberg L, et al. Incidence and prevalence of chronic bronchitis: impact of smoking and welding. The RHINE study. Int J Tuberc 

Lung Dis. 2012 & Wheaton AG, Liu Y, Croft JB, et al. Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Smoking Status — United States, 2017. MWR 
Morb Mortal Wkly Rep 2019;68:533–538

6 - IARC Monographs Volume 118: Evaluation of welding, welding fumes, and some related chemicals.

BRONNEN
1 - https://eurometaux.eu/about-our-industry/key-industry-data/
2 - https://www.eurofer.eu/assets/publications/economic-market-outlook/economic-and-steel-

market-outlook-2021-2022-first-quarter/EUROFER_ECO_REPORT_Q1_2021-22_HR.pdf

*  Lawaai en hand-armvibratie vergeleken tussen de Tyrolit basic 2in1-schijf en de 3M™ Cubitron™ II Fiberschijf 982C – Volgens een onafhankelijke test 
door het Fraunhoferinstituut.

** In de lucht zwevende deeltjes vergeleken tussen de 3M™ High Performance slijpschijf en de 3M™ Cubitron™ II Fiberschijf 982C – Volgens een 
onafhankelijke test door VITO.

* Interne 3M-test op 304L roestvaststalen plaat (11 gauge) met een 13 ampère elektrisch gereedschap.

Ontwikkeld voor hoge snijsnelheden 
op alle typen ferrometaal, roestvast 
staal, staallegering en gietijzer. 
Ze bieden een lange levensduur 
om de kosten te verlagen.

Overstappen op 3M™ Cubitron™ II 
Fiberschijven 982C kan het risico 
van het gebruik van haakse  
slijpers helpen verminderen.

3M™ PELTOR™ LiteCom headsets kunnen werknemers 
helpen beschermen tijdens communiceren op afstand, 
met de volgende extra functies:

3M™ PELTOR™ WS™ 
LiteCom Plus

3M™ VHB™ GPH

Toepassing
• Vlakke zware lasnaadverwijdering
• Afschuinen
• Randvoorbereiding

Raadpleeg altijd de nationale regelgeving voor geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) voor gebruik 
tegen gevaren, inclusief isocyanaten. Getoonde PBM zijn mogelijk niet geschikt of geschikt voor uw specifieke 
toepassing of gebruikte stoffen. 

Of u nu uw werknemers de nodige middelen wilt geven 
om te innoveren, of uw bedrijf wilt onderscheiden van andere 
bedrijven, er is steeds een 3M oplossing die u hierbij kan helpen.

Bring it on!

Europa’s non-ferrometaalindustrie:1

Non-ferrometalen in Europa verdeeld 
over zes hoofdsectoren:1

en matig groeien

uw metaal-
bewerkings-
processen
efficiënter?

minder  
deeltjes 

in de lucht

Tot

71%**

Wist u dat 
3M Schuurmateriaal 
kan helpen met de 
verbetering 

persoonlijke 
bescherming?

de productiviteit, 
efficiëntie en 
lichtgewicht?

De combinatie van de Speedglas™ en Adflo™ biedt betrouwbare 
en comfortabele ademhalings-, oog- en gezichtsbescherming, 
zodat u zich puur op uw werk kunt concentreren. 

hoger risico op 
longkanker dan 
niet-lassers.6

40% 

efficiënter maken, 
de consistentie verbeteren  
en de productiviteit verhogen?

De industriële coatingoplossing die helpt 
uw processen consistenter te maken en de 
productiviteit te verhogen door technici een 
consistentere manier van spuiten te bieden.

Consistentie ProductiviteitKwaliteit

Lichtgewicht

3M Belgium bvba/sprl
Hermeslaan 7
1831 Diegem 
België 
(+32) 02 722 51 11
www.3mbelgie.be

3M Nederland B.V.
Molengraaffsingel 29
2629 JD  Delft 
Nederland 
Tel: (+31) 015 78 22 333
www.3mnederland.nl

3M, VHB, Cubitron, Speedglas, Adflo, Peltor 
en WS zijn handelsmerken van 3M Company. 

© 3M 2021. Alle rechten voorbehouden.

Vervangbare 
mondstukken

Weinig onderhoud 
en eenvoudig 
te gebruiken

Veelzijdig

€ 120 mld. 47 mln.

3 mln.500.000

jaarlijkse omzet

directe medewerkers

 Ŕ 29%

ton productie

indirecte medewerkers

3M™ Cubitron™ II 

?

?

?

?

?

?

in luidruchtige

Handsfree 
communicatie
(Vox) stelt u in staat via 
de radio te spreken zonder 
op een knop te drukken

Externe microfoons
voor praten en het horen 
van waarschuwingen 
zonder de headset 
te verwijderen

• Gehoorbescherming
• Ingebouwde tweewegradio
• Handsfree communicatie
• Bluetooth®

• Omgevingsbewustzijn

• Directe verwerkingssterkte
• Verbindt en dicht af
• Ideaal voor dynamische 

belastingen
• Superieure hittebestendigheid 

tot 230ºC

 Ŕ 11% 

 Ŕ 24%

 Ŕ 5%

 Ŕ 20%

 Ŕ 11% 

Batterijen

Bouw 

Duurzame 
goederen

Industrie

Verpakking

 Transport

EU Zichtbaar staalverbruik 
zal naar verwachting herstellen

in 2021,

in 20222

+13,3% 

+3,4% 

90% 90% 60% 

Metalen gerecycled van1

Gebouwen Transport Verpakking

212
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Gaat 2x langer mee!*

omgevingen?

3M lijmen en tapes zijn gebruiksvriendelijk en 
effectief, met snelle oplossingen voor verbindingen 
die beter zijn dan vele las- en mechanische 
bevestigingsmethoden voor metalen.

oog- en 
gezichtsrisico’s

gevaren 
in de luchtGevaren


