
Características Principais:

• Tampões de espuma de poliuretano suaves 

e descartáveis que proporcionam grande conforto.

• A forma afunilada é concebida para ajustar à maior parte

dos canais auditivos.

• São feitos com um material suave não alérgico.

• A sua cor laranja claro proporciona uma grande visibilidade

e torna as verificações de segurança mais fáceis.

Aplicações:

Tampões 1100/1110 da 3M podem ser utilizados em muitas

indústrias onde haja ruídos prejudiciais, tais como:

• Indústria Metalúrgica • Aviação

• Automóvel • Serrações

• Têxtil • Tipografias

• Construção

Certificações:

Tampões 1100/1110 da 3M estão de acordo com os

Requerimentos de Segurança Básicos, segundo o Artigo 10

da Directiva 89/686 da Comunidade Europeia.

Estes Tampões estão conforme a EN352-2:1993 e tem o

símbolo da CE.

Materiais:

No fabrico dos Tampões 1100/1110 da 3M são utilizados os

seguintes materiais:

• Tampões - Espuma de Poliuretano

• Cordão - Polyester

Atenuação:

Dados de atenuação para os Tampões 1100/1110 da 3M (de

acordo com EN24869-1)

F (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Mf (dB) 20,8 24,8 29,7 32,9 31,4 32,9 40,6 42,5

sf (dB) 5,4 5,3 6,0 5,5 63,0 2,6 2,8 4,4

Mf-sf (dB) 15,4 19,5 23,7 27,4 25,4 30,3 37,8 38,1

SNR = 31 dB H = 31 dB         M = 27 dB     L = 24 dB

Informações:

A embalagem deverá conter um certo número de

informações. A embalagem dos Tampões 1100/1110 da 3M

está de acordo com os requisitos EN352-2.

A cópia desta norma europeia poderá ser adquirida no

organismo oficial respectivo.

Instruções de Colocação:

Os Tampões devem ser colocados de acordo com as figuras.

Deve-se tomar cuidado para recolocar o Tampão caso este

seja deslocado através dos movimentos.

Tampões Descartavéis
Série 1100

Folha de Dados

Tampões de Espuma 1100 da 3M™
Tampões de Espuma com Cordão 1110 
da 3M™

30  Seg.

pt981084_1100FactSh_2pp  18-02-2000 09:00  Page 1



Tampões Descartavéis 
Série 1100

Manutenção:

Estes Tampões são descartáveis e devem ser deitados ao lixo

depois da sua utilização.

Avisos:

Para que seja dada uma protecção adequada, os Tampões

Descartavéis Série 1100 da 3M devem ser:

1) adequados ao tipo de trabalho

2) colocados adequadamente

3) utilizados durante todo o tempo de exposição ao ruído

4) utilizados por apenas um trabalhador e não partilhados

5) substituídos sempre que necessário

A protecção dos ouvidos é eficaz, sómente quando houver

uma correcta selecção, colocação e utilização durante todo o

tempo em que o utilizador é exposto ao perigo de ruído.

A 3M oferece alguns conselhos na selecção dos produtos 

e orientações para uma colocação e utilização correctas.

Para obter ajuda na selecção dos equipamentos de protecção

individual mais adequados e respectiva legislação em Saúde

e Segurança, ou para obter informações mais detalhadas

sobre o produto, por favor contacte a atraves do telefone

directo (1) 3134559

Minnesota (3M) Portugal Lda
Departamento de Produtos de 
Protecção Pessoal e do Meio Ambiente

Rua do Conde de Redondo, 98 
1169-009 Lisboa
Tel.:  (1) 313 45 00
Fax:  (1) 313 46 80
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