
ТОВ «БАСФ Т.О.В.»
01042, м. Київ, бул. Дружби народів, 19
тел.: (044) 591 55 99, факс: (044) 591 55 98
www.agro.basf.ua

ПАм’яТкА щОдО зАСТОСуВАння  

«КомплеКту 
індивідуального 
захисту аграрія»

нОСи зАхиСний кОСТюм 

правильно!



Окуляри захисні*
3M Securefit SF201

Окуляри призначені для захисту очей 
від летючих частинок, бризок рідини та 
ультрафіолетового випромінювання.

1  Перед використанням окулярів 
необхідно переконатися в їх цілісності, 
в тому числі у відсутності механічних 
пошкоджень і подряпин.

2  При запиленості лінз окуляри слід 
протерти чистою серветкою з 
мікрофібри або спеціальною тканиною 
для протирання окулярів.

3  При сильному забрудненні можна 
обережно промити окуляри у теплій 
мильній воді.

4  Зберігати й переносити окуляри 
необхідно у спеціальному чохлі або 
футлярі.

*  Не використовувати разом з коригуючими окулярами.

   «ми створюємо хімію задля 
сталого майбутнього» – мета 
корпоративної стратегії BASF, що є 
відлунням сучасних і майбутніх вимог 
суспільства

   «ми ніколи не йдемо на компроміси 
у питаннях безпеки!» – цей обов`язок 
закарбовано в корпоративній 
стратегії, він є універсальним для всіх 
співробітників компанії, незалежно 
від країни та ієрархії. Його виконання 
протягом довгих років підтверджено 
позитивною динамікою зменшення 
нещасних випадків на виробництві та 
кількості професійних захворювань

   ми пишаємося нашим прогресом 
у напрямі забезпечення промислової 
безпеки, охорони здоров’я та 
навколишнього середовища

   ми вважаємо, що наш практичний 
досвід у цих питаннях буде корисним 
для суспільства

   ми розробили цей «комплект 
індивідуального захисту аграрія» 
для нашого ринку з метою 
поширення обізнаності у питаннях 
індивідуального захисту серед наших 
клієнтів, агрохолдингів та аграрних 
господарств. Всі його складові – це 
засоби індивідуального захисту від 
найкращих світових виробників, 
які активно використовуються 
співробітниками Компанії BASF 
під час роботи з пестицидами та 
агрохімікатами

   ми розробили цей «комплект 
індивідуального захисту аграрія» 
за підтримки компанії «3М» і 
впевнені, що досвід співпраці двох 
відомих гравців світового ринку, 
допоможе українському аграрію 
отримати якісні теоретичні і практичні 
знання у використанні засобів 
індивідуального захисту під час 
спеціально розроблених тренінгів та 
демонстрацій

ВАЖЛиВО!  
не допускається  

використання елементів  
одягу, паперових серветок,  

ганчір’я, агресивних рідин  
(у т. ч. для миття скла) для догляду  

за окулярами – це може зіпсувати лінзи  
та покриття від запотівання і подряпин.

При виникненні подряпин, механічних 
пошкоджень, помутнінні лінз окуляри слід 

замінити.

Захисні окуляри виготовлені 
компанією ЗМ
http://www.3m.com/



костюм захисний
3M  4532+

Призначений для захисту від впливу 
рідких і твердих хімікатів, олій (мастил), 
нетоксичних рідин, зважених у повітрі 
твердих частинок, пилу і волокон.

1  Одягайте костюм поза зоною 
забруднення.  
Перед одяганням зніміть взуття.

2  Перевірте цілісність матеріалу і 
відсутність сильних забруднень, якщо 
костюм використовувався раніше.

3    Перед одяганням капюшона і 
застібанням – одягніть респіратор і 
окуляри.

4  Після використання комбінезона 
його слід знімати акуратно, почавши 
з капюшона і вивертаючи навиворіт, 
щоб уникнути контакту із забрудненою 
поверхнею. Перед тим, як зняти 
комбінезон, бажано почистити взуття 
та інші елементи одягу для зменшення 
розповсюдження пилу.

Рукавиці нітрилові  
SOL-VEX 37-675

зручні, хімічно стійкі рукавиці для 
багатьох сфер застосування.

Нітрилові рукавиці Sol-Vex 37-675 торгової 
марки Ansell (товщина 0,45 мм; довжина 
300 мм; колір зелений) здатні забезпечити 
оптимальний результат при їх використанні 
у вологому або сухому робочому середо-
вищі, в тих випадках, коли хімічна стійкість 
рукавиць є вирішальним фактором. Цілком 
придатні для багаторазового викорис-
тання, мають незрівнянну зносостійкість, 
забезпечують тому, хто їх носить, підви-
щений комфорт роботи. Нітрилові рука-
виці Sol-Vex 37-675 є ідеальним вибором 
для роботи у виробничих середовищах, 
де використовуються агресивні хімікати. 
Бавовняне напилення всередині рукавиць 
забезпечує винятково високий комфорт 
роботи (гіпоалергенні). Оздоблення типу 
«пісок-коректор» надає рукавицям гладкої 
поверхні, що зменшує непрямі витрати 
завдяки меншим відходам крихких частин і 
забезпечує стійке захоплення. 

ВАЖЛиВО!  
у разі розриву костюма або 
намоканні великої площі 
матеріалу, слід негайно 
покинути зону забруднення й 
замінити комбінезон.

ВАЖЛИВО!  
Антистатичні  

згідно зі стандартом EN 1149.
Механічно стійкі  

згідно зі стандартом EN 388.
Хімічно стійкі  

згідно зі стандартом  EN 374.

Костюм виготовлено 
компанією ЗМ
http://www.3m.com/

Рукавиці нітрилові виготовлені 
компанією Ansell



Респіратор 3м 
AURA 9322+

1   Дістаньте респіра-
тор з упаковки й 
утримуйте гумками 
догори. Помістіть 
нижню гумку під  
центральною час-
тиною респіратора, 
поруч з клапаном.

2   Повністю відкрийте 
верхню й нижню 
панелі, надавши 
респіратору чашо-
подібної форми. 
Переконайтесь, 
що нижня панель 
розкладається і по-
вністю відкрита.

3   Розташуйте респі-
ратор на обличчі 
однією рукою 
так, щоб губчаста 
вставка була на 
носі, а нижня час-
тина респіратора 
зайшла під підбо-
ріддя.

4   Потягніть верхню 
гумку над головою  
й зафіксуйте її на 
потилиці. Потім по-
тягніть нижню гум-
ку навколо голови і 
помістіть її на шию 
нижче вух. 

5   Відрегулюйте по-
ложення респіра-
тора на обличчі, 
потягнувши верхню 
панель за носову 
кліпсу до переніс-
ся, а нижню панель 
за язичок під під-
боріддя.

6   Помістіть кінчики 
пальців обох рук на 
перенісся, ретель-
но обжавши носову 
кліпсу за лінією 
навколо носа для 
кращого приляган-
ня респіратора.

уВАГА!  
Рослинність на обличчі 

перешкоджає щільному  
приляганню респіратора.

ВАЖЛиВО!  
якщо вам не вдається досягти 

щільного прилягання респіратора – 
не заходьте до забрудненої зони, 
а зверніться до вашого фахівця з 

охорони праці.

уВАГА!
Обжимання слід проводити двома
руками – не допускається робити це 
тільки однією рукою для уникнення 
перекосу й нещільного прилягання. 
Перевірте правильність надягання 
респіратора – необхідно обережно 
притиснути долоні до респіратора 
та різко вдихнути. якщо ви відчуєте 
проходження повітря в зоні 
прилягання респіратора – респіратор 
одягнений неправильно.

Респіратор виготовлений 
компанією ЗМ
http://www.3m.com/


