
Belangrijkste kenmerken:

• De soepele band zorgt voor een constante druk op een

comfortabel niveau, ongeacht de omvang van het hoofd.

• Dankzij de soepele band is onmiddellijke aanbrenging en

een optimale positionering mogelijk.

• De ronde dopjes worden niet in de gehoorgangen

ingebracht, resulterend in een betere hygiëne en minder

risico voor irritatie.

• Voordelige, makkelijk vervangbare dopjes voor meer

gebruiksgemak.

• Felle kleur voor makkelijke veiligheidscontroles.

• Kan achter het hoofd of onder de kin gedragen worden.

Toepassingen:

De 3M 1310 Gehoorbeugel kan worden gebruikt in vele

industrietakken waar schadelijk lawaai aanwezig is, bijv.:

• Metaalindustrie • Vliegtuigbouw

• Automobielindustrie • Houtbewerking

• Textielindustrie • Drukkerijen

• Bouwnijverheid • Gezondheidsindustrie

Goedkeuringen:

De 3M 1310 Gehoorbeugel voldoet aan de basis veiligheids-

eisen onder Artikel 10 van de Europese richtlijn 89/686.

De 3M 1310 Gehoorbeugel is getest volgens EN352-2:1993

en is voorzien van een CE-merk.

Materialen:

De volgende materialen worden bij de productie van de 

3M 1310 Gehoorbeugel gebruikt:

• Hoofdband - Acetal

• Dopjes - Polyurethaanschuim

Demping:

Dempingswaarden voor de 3M 1310 Gehoorbeugel

(volgens EN24869-1)

(onder de kin)

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

Mf (dB) 22,6 21,7 21,8 23,6 25,1 34,8 40,5 42,7

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

Mf-sf (dB) 17,6 17,0 17,3 19,3 22,1 31,6 36,2 39,1

SNR = 26 dB H = 30 dB        M = 22 dB        L : 19 dB

(achter het hoofd)

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

Mf (dB) 19,9 20,1 20,4 22,7 24,7 36,2 40,1 42,9

sf (dB) 4,6 4,1 4,7 5,5 2,9 4,3 3,0 4,1

Mf-sf (dB) 15,3 16,0 15,8 17,2 21,8 31,9 37,1 38,8

SNR = 25 dB H = 30 dB        M = 21 dB       L = 18 dB

Informatie:

Op de verpakking moet bepaalde informatie voorkomen. De

verpakking van de 3M 1310 Gehoorbeugel is conform de

vereisten van EN352-2. U kunt een kopie van deze Europese

norm kopen bij het nationaal normalisatieinstituut (voor

België: BIN; voor Nederland: NNI).

1310 Gehoorbeugel

Informatieblad

3M™ 1310 Gehoorbeugel
3M™ 1311 Vervangdopjes voor 3M 1310



1310 Gehoorbeugel
Gebruiksaanwijzing:

1) Neem de band en spreid de uiteinden voorzichtig uiteen.

2) Beweeg de oordopjes naar de opening van de gehoorgangen.

Duw ze tegen de gehoorgang aan* en beweeg naar alle

kanten zodat ze perfect aanpassen.

3) De gehoorbeugel kan onder de kin of achter het hoofd

worden gedragen.

*Het kan noodzakelijk zijn om, bij het aanbrengen van de

dopjes, het buitenoor wat te bewegen om het dopje perfect

tegen de gehoorgang te laten passen

Wanneer de dopjes door beweging loskomen, moeten ze

opnieuw worden aangebracht. Vóór iedere aanbrenging dient

te worden nagegaan of de dopjes in goede staat zijn.

Onderhoud:

De oordopjes van de 3M 1310 Gehoorbeugel zijn herbruik-

baar en kunnen verwijderd en gereinigd worden met zeep en

water. De oordopjes moeten worden weggeworpen wanneer

ze beschadigd zijn of vuil blijven na reiniging, en moeten

dan vervangen worden door 3M 1311 Oordopjes.

Vervanging van dopjes:

1) Verwijder het dopje van de band.

2) Druk het nieuwe dopje erop. Het is aangeraden, daarbij

het dopje te draaien, om een correcte positionering te

verkrijgen.

Waarschuwingen:

Om een degelijke bescherming te bieden, moet de 3M 1310

Gehoorbeugel:

1) geschikt zijn voor het werk

2) correct aangebracht zijn

3) gedragen worden tijdens de volledige blootstellingsduur

aan het lawaai

4) gedragen worden door slechts één persoon en dus niet

worden uitgeleend

5) vervangen worden indien nodig.

Gehoorbescherming werkt enkel wanneer ze zorgvuldig

wordt uitgekozen, aangebracht en gedragen gedurende de

hele tijd dat de gebruiker aan het lawaai is blootgesteld.

3M biedt advies bij de keuze van producten en opleiding 

in verband met correcte aanbrenging en juist gebruik van

persoonlijke beschermingsmiddelen.

Voor hulp bij het uitkiezen van de meest geschikte vormen

van PBM en informatie over de relevante wetgeving, 

of voor meer gedetailleerde productinformatie, kunt u

contact opnemen met de 3M Help-line op het nummer:

02/722.53.10 voor België of 071/5450365 voor Nederland.

3M Belgium N.V. / S.A.
Afd. Veiligheidsproducten

Hermeslaan 7
1831 Diegem 
Tel.: 02/722.53.10
Fax: 02/722.50.12

3M Nederland B.V.
Afd. Veiligheidsproducten

Postbus 193 
2300 AD Leiden
Tel.: 071-5450365
Fax: 071-5450368
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