
3S Helmask
[ Bättre än någonsin – till Din fördel]

MSA 3S helmask, den mest framgångsrika mask-
designen i världen med över 5 miljoner sålda exemplar,
har vidarutvecklats. Nu med ännu mer användar-
komfort utan att ge avkall på 3S-maskens klassiska stil.

En mjukare ansiktstätning, större anliggningsytor på
bandstället, i kombination med en klassisk design, 
förbättrar MSA 3S-maskens effektivitet, samtidigt som
den fortfarande är en av användarnas favoriter bland
helmasker.

Utvecklad
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Beskrivning
1. Maskkroppen
är tillverkad i en speciell gummiblandning, mjukare och 
större komfort än någonsin. Den påverkas varken av krämer
eller lotion. En bred ansiktstätning och en djupare hakdel
garanterar en mjuk, komfortabel passform och att den sitter
tätt. Maskkroppen finns även i gul silikon (dessa modeller
berörs inte av uppgraderingen), som är hudvänligare och har
längre åldersbeständighet. Några av 3S-modellerna finns
även i en mindre storlek.

2. Siktskivan
är tillverkad av reptålig plast (polykarbonat), är säkert place-
rad mellan en skåra i masken och en tvådelad linsram i plast.
Det stora synfältet i masken är en annan fördel när det gäller
säkerheten. Vissa siktskivor finns tillgängliga i silikatbehand-
lat glas (V) eller triplex glas (Vg).

3. Anslutningen
är integrerad i maskkroppen. Den består av en gängan-
slutning alternativt snabbkoppling, ett inandningsmembran
och ett talmembran. Talmembranet gör att man kan 
kommunicera alldeles utmärkt med masken på.

4. Utandningsventilen
har lägst placering på masken. Ventilens tvärsnittsmodell
resulterar i ett lågt utandningsmotstånd. Utandningventilen
och locket är enkelt utbytbart.

5. Bandstället
medger en snabb av- och påtagning av masken utan större
justeringar. Det ger även en bekväm tillpassning i kombina-
tion med skyddshjälm. Tack vare det extra bärbandet, kan 
3S masken bäras runt halsen, redo för omedelbar använd-
ning. Nu med större flikar på maskkroppen, som gör att
bandstället på MSA 3S masken är ännu lättare att dra åt.

6. Innermasken
ger ett optimalt luftflöde och håller siktskivan imfri. Den
reducerar effektivt risken att andas in sin egen utandnings-
luft. De rullade kanterna ger en mjuk och komfortabel 
kontakt mot ansiktet.
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Säkerhet
Komfort
Utbud
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Som världsledande inom andningsskydd, erbjuder MSA även två andra helmaskserier, 
förutom den populära 3S masken: Ultra Elite och Advantage samt ett fullsortiment 
av filter och andningsapparater.

Komfort
Mjukare ansiktstätning och större anliggningsytor på
bandstället
• Hudvänlig gummiblandning eller silikon
• Bred ansiktstätning och en djup hakdel ger en bekväm tätning
• Snabb av- och påtagning
• Lågt in- och utandningsmotstånd

Utbud
Största utbudet i praktiskt taget alla sammanhang
• Mer än 50 modeller, se matrisen över de mest populära modellerna, 

på de nästkommande sidorna
• Finns i standardstorlek och en storlek mindre
• Olika modeller av bandställ: Gummibandställ, Silikon, Nomex EZ, 

adaptrar till mask-hjälm kombinationer
• Behandlade siktskivor i polykarbonat eller Triplex glas, ökare även den

mekaniska och kemiska restistensen
• Stort sortiment av tillbehör
• 3S Basic Plus, det ekonomiska alternativet (se broschyr 05-413.2 S)
• Finns även som mask-hjälm kombination (se broschyr 05-432.1 S)

Säkerhet
Succé över hela världen är beviset
• En av världens mest populära masker
• Mer än 5,000,000 sålda exemplar
• Uppfyller gällande säkerhetsnormer
• Stort synfält
• Godkänd enligt EN 136, klass 3

Utökade anliggnings-
ytor på bandstället gör
att man undviker 
att håret fastnar och 
komforten ökar.

För få ett mer modernt
utseende har mask-
kroppen strömlinje-
formats.

Nya, exklusiva MSA
adaptrar till mask-
hjälm kombination

Finns även med mask-
kropp i en mindre storlek
för små ansiktsformer.

Storlekarna är ej skalenliga – visas endast som illustration

Säkerhet
Komfort
Utbud
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3S-Silikon
D2055718

Polykarbonat (PC) lins

3S-V-Silikon
D2055769

Polykarbonat (PC) lins 
med silikat behandling

3S-Vg-Silikon
D2055711

Triplex glas lins

3S-H-F1
10042635
3S-H-F1 Small
10044435

Polykarbonat (PC) lins.
Till MSA GALLET F1 hjälmen

3S-H-V-F1
10044109

Polykarbonat (PC) lins
med silikat behandling.
Till MSA GALLET F1 hjälmen

3S-H-Vg-F1
10044130

Triplex glas lins. 
Till MSA GALLET F1 hjälmen

3S
D2055000
3S Small
D2055779

Polykarbonat (PC) lins

3S-V
D2055772

Polykarbonat (PC) lins 
med silikat behandling

3S-Vg
D2055774

Triplex glas lins

Helmasker används med standardfilter, med lungautoma
tryckluftsapparater, tryckluftsutrustning och fläktfilteragg

Masker med gänganslutning i enlighet med EN 148-

[ Standardgänga ]
3S modeller och beställningsinformation

Modeller 
Art. nr:

Detaljer:

Modeller 
Art. nr:

Detaljer:

Modeller
Art. nr:

Detaljer:

F1 = Till F1 hjälmen    ·    H = Hjälm    ·    PF = Gänga M 45 x 3    ·    PS = MSA Snabbkoppling LA 88 och LA 9Teckenförklaring:



3S-EZ
D2055767

Polykarbonat (PC) lins.
Specialdesign för enkel och
snabb av- och påtagning,
bandställ i Nomex.

3S with Transponder
10013877

Polykarbonat (PC) lins. 
Integrerad sändare för 
automatisk identifikation.

3S-PF
D2055741

Polykarbonat (PC) lins

3S-Vg-PF
D2055783

Triplex glas lins

3S-EZ-PF
D2055791

Polykarbonat (PC) lins. 
Specialdesign för enkel och
snabb av- och påtagning,
bandställ i Nomex.

3S-PF-Silikon
D2055763

Polykarbonat (PC) lins

3S-Vg-PF-Silikon
D2055784

Triplex glas lins

3S-H-PF-F1
10042636
3S-H-PF-F1 Small
10044437

Polykarbonat (PC) lins.
Till MSA GALLET F1 hjälmen

3S-H-PF-Vg-F1
10044131

Triplex glas lins.
Till MSA GALLET F1 hjälmen

M 45 x 3 tgänganslutning
Mask med fjäderbelastad utandningsventil och gänga i enlighet med

EN 148-3 (M 45 x 3)och ett ”rött” kopplingshölje.

ater till
gregat.
-1.

96-AS    ·    MaXX = MSA Snabbkoppling till AutoMaXX -AS    ·    Small = Maskstorlek; small    ·    V = Lins material: Polykarbonat med silikat behandling    ·    Vg = Linsmaterial: Tr



3S-PS
D2055751

Polykarbonat (PC) lins

3S-Vg-PS 
D2055785

Triplex glas lins

3S-EZ-PS 
D2055792

Polykarbonat (PC) lins. 
Specialdesign för enkel och
snabb av- och påtagning,
bandställ i Nomex.

3S-PS-Silikon
D2055764

Polykarbonat (PC) lins

3S-Vg-PS-Silikon 
D2055787

Triplex glas lins

3S-PS-MaXX Silikon
10031388

Polykarbonat (PC) lins

3S-H-PS-F1
10042637
3S-H-PS-F1 Small
10044439

Polykarbonat (PC) lins.
Till MSA GALLET F1 hjälmen

3S-H-PS-Vg-F1
10044132

Triplex glas lins. 
Till MSA GALLET F1 hjälmen

3S-H-PS-MaXX-F1
10042638
3S-H-PS-MaXX-F1 Small
10044441

Polykarbonat (PC) lins.
Till MSA GALLET F1 hjälmen

MSA Snabbkoppling
Mask med fjäderbelastad utandningsventil och MSA Snabbkoppling och 

ett ”rött” kopplingshölje.

3S-PS-MaXX
10031422

Polykarbonat (PC) lins

3S-EZ-PS-MaXX
10031420

Polykarbonat (PC) lins. 
Specialdesign för enkel och
snabb av- och påtagning,
bandställ i Nomex.

AutoMaXX Snabbkoppling
Mask med fjäderbelastad utandningsventil och 

snabbkoppling AutoMaXX och ett ”rött” kopplingshölje

Helmasker att användas med lungautomater för positivt tryck till 
tryckluftsapparater och till utrustning för tryckluftsanslutning.

[ Positivt tryck ]

iplexglas



Maskkropp i gummiblandning
Standardmodell med talmembran
och bärband.
Separat in- och utandningsventil.

SILIKON [gul]
Lika standardmodellen men med
maskkropp, innermask och band-
ställ i silikon.
Silikon är extremt hudvänligt och 
resistent mot ozon och UV-strålning.

Masker för
mask-hjälm kombinationer
till MSA GALLET F1 hjälmen
MSA erbjuder även lösningar 
till andra hjälmar från andra till-
verkare av brandhjälmar.
För mer information om mask-
hjälm kombinationer, se separat
broschyr 05-432.1 S.

Teckenförklaring

Modeller 
Art. nr:

Detaljer:

Modeller 
Art. nr:

Detaljer:

Modeller
Art. nr:
Detaljer:



Tillbehör till 3S helmasker

Passar till helmask:

Art. nr. Beskrivning Tecken 3S 3S-PF 3S-PS 3S-H
D2055709 Förvaringsbehållare i hårdplast A1 ■ ■ ■

10026179 Advantage behållare A2 ■ ■ ■ ■

D2055400 Elite bärväska ■ ■ ■

D6125067 3S-H bärväska ■ ■ ■ ■

D2055954 3S glasögon (plastbågar) B1 ■ ■ ■ ■
se separat broschyr 03-221.2 ITL

D2055811 3S-M glasögon (metallbågar) B 2 ■ ■ ■ ■

D2055765 AUER Desinfektion 90 (2 liter) ■ ■ ■ ■

D2055766 AUER Desinfektion 90 (6 liter) ■ ■ ■ ■

D2055706 Engångssiktskiva (paket om 10 st) ■ ■ ■ ■

D2055757 PC siktskiva med silikatbehandling ■ ■ ■ ■

D2055730 Triplex lins ■ ■ ■ ■
Siktskiva i laminerat säkerhetsglas

D2055781 Svetsadapter C ■ ■ ■ ■
till gas- och bågsvetsning (utan lins)

D2055038 Specialverktyg D ■ ■ ■ ■
För byte av utandningsmembran och ■ ■ ■ ■
talmembran

D5025920 Andningsslang E ■ ■
För att använda ett filter med MSA 3S

D6063705 Mask täthetsprovare F ■ ■ ■ ■
Täthetstest för MSA 3S helmasker
(till 3S-R och 3S-P måste speciella adaptrar 
beställas separat), se broschyr 05-421.2 ITL

D2055753 Maskupphängare G ■ ■
(paket om 4), standardgänga 

D2056735 Maskupphängare (paket om 2), M45 x 3 H ■

beroende 3S Kommunikationsset I ■ ■ ■ ■
på typ finns till många olika märken av tvåvägsradio

Se separat broschyr 05-410.2 ITL
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B 1 B 2
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MSA NORDIC
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