
Technický 
list 

Ochranné brýle 
Řada 3M™ 2890  

Popis produktu 
Mezi brýle řady 3M™ 2890 patří dvě nepřímo ventilované 
(2890 & 2890A) a tři uzavřené verze (2890S, 2890SA 
& 2895S). Všechny s výjimkou 2895S jsou vybaveny 
čočkou pro ochranu před UV zářením. Verze 2895S je 
vybavena čočkou odstínu 5 pro řezání a svařování 
plamenem. 

Produktová řada 
2890 2890 PC brýle bezbarvé AS/AF 

2890A 2890A Acetátové brýle AF 2890S 

2890S PC brýle uzavřené AS/AF 
2890SA 2890SA Acetátové brýle uzavřené AF 
2895S  2895S Svářečské PC brýle  odstín 5 AS/AF 

Náhradní díly: 

289 289 Náhradní čočky z PC pro 2890/2890S 
289A   289A Náhradní čočky z acetátu pro 2890A/2890SA 

Účel použití 
Tyto produkty slouží pro ochranu před různými rizikovými 
situacemi včetně kapek tekutiny (3), velkých částic prachu 
(4), plynu a jemných částic (5), roztaveného kovu a horkých 
látek (9), nárazu s malou energií (F) a nárazu se střední 
energií při teplotách od –5 °C do +55 °C (T) podle EN 
166:2001. Tyto produkty také chrání proti UV záření podle 
EN 170:2002. 

POZNÁMKA: Čočky 2895S byly posouzeny podle 
EN169:2002 z hlediska požadavků na propustnost pro 
svářecí filtry. Proti nárazu ve vysoké rychlosti a proti 
nárazu ve střední rychlosti tento produkt chrání pouze při 
pokojové teplotě. 

Hlavní vlastnosti 
• Optická třída čoček 1 vhodná pro dlouhodobé používání
• Poskytuje skvělou ochranu proti kapkám tekutiny a velkým

částicím prachu

• Úprava čoček zaručuje odolnost proti poškrábání a zamlžení

• Široký, snadno nastavitelný pásek pro stabilní a pohodlné
nošení

• Otočná západka pro pohodlné individuální nastavení
a nošení

• Nepřímá ventilace zlepšuje proudění vzduchu a brání
zamlžení v horkém/vlhkém prostředí (2890/2890A)

• Dodatečná ochrana proti plynu a jemným částicím
• (2890S/2890SA/2895S)

• Možnost volby acetátových čoček pro zvýšenou odolnost vůči
chemikáliím

• Možnost výměny čoček

Použití 
Tyto produkty lze používat v celé řadě oborů, např.: 

• Práce s chemikáliemi
• Stavebnictví
• Strojírenství
• Montážní práce
• Opravy a údržby
• Farmaceutický průmysl

Podmínky používání 
• Nikdy tento produkt neupravujte a jinak neměňte
• Používejte tento produkt pouze v rizikových

situacích popsaných v tomto dokumentu



 
 
 
 
 
 

Normy a schválení 
U brýlí 3M Fahrenheit bylo prokázáno splnění základních 
bezpečnostních požadavků dle článku 10 Směrnice Rady 
89/686/EHS, a získaly tak označení CE. 

Tyto produkty byly ve fázi návrhu prověřeny společností 
INSPEC International Ltd., 56 Leslie Hough Way, Salford, 
Greater Manchester, M6 6AJ, Spojené království (Číslo 
oznámeného subjektu 0194). 

Tento produkt byl testován a schválen CE podle 
EN166:2001. 

 
Přehled použitých materiálů 

Označení 
U brýlí 3M Fahrenheit bylo prokázáno splnění požadavků 
dle EN 166:2001 a souvisejících norem a jsou označeny 
následujícími značkami: 

Označení čoček 
 

Bezbarvé acetátové čočky 2C-1.2 3M 1 K N BT 9 
Bezbarvé čočky z polykarbonátu 2C-1.2 3M 1 N FT 

 
Označení obrouček 

 
 

Vysvětlivky označení 
 
 
 
 
 

Důležité upozornění 
Společnost 3M nepřijímá žádnou odpovědnost, ať už 
přímou nebo následnou (včetně, ale nikoli výhradně, 
za ušlý zisk, ztrátu z podnikání a /nebo újmu na dobré 
pověsti) vyplývající z informací zde uvedených 
společností 3M. Uživatel sám odpovídá za rozhodnutí 
o tom, zda jsou dané produkty vhodné pro jím 
zamýšlený účel. Nic v tomto prohlášení nebude mít za 
následek vyloučení nebo omezení odpovědnosti 
společnosti 3M za smrt nebo zranění osob v důsledku 
nedbalosti na straně 3M. 
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Obroučky 2890 3M 2890 EN166 3 4 9 BT CE 
Obroučky 2890A 3M 2890A EN166 3 4 FT CE 
Obroučky 2890S 3M 2890S EN166 3 4 5 9 BT CE 
Obroučky 2890SA 3M 2890SA EN166 3 4 5 FT CE 

 
Součástka Materiál 

Čočky Polykarbonát (2890/2890S/2895S) 
Acetát (2890A/2890SA) 

Obroučky PVC 
Spony na pásku Nylon 
Pásek Elastický polyester 
Hmotnost 104 g 

 

Označení Popis 
 
2C-1.2 
(EN 170:2002) 

UV ochrana s dobrým rozlišením barev. Tento 
produkt splňuje požadavky normy, a poskytuje 
UV ochranu pro celé definované rozmezí (210 
nm – 365 nm). 

1 Optické sklo 

F Ochrana proti nárazu vysokorychlostních 
částic při nízké energii (45 m/s) 

B Ochrana proti nárazu vysokorychlostních 
částic při střední energii (120 m/s) 

T Odolnost proti nárazu byla testována 
v podmínkách s teplotou –5 °C až +55 °C 

3 Typ použití: Kapalina 
Produkt chrání proti kapkám tekutiny 

 
4 

Typ použití: Prach 
Produkt chrání proti ohrožení velkými 
částicemi prachu 

 
5 

Typ použití: Roztavený kov 
Produkt chrání proti roztavenému kovu 
a horkým pevným látkám 

 

http://www.3m.eu/safety


Datasheet
Technical

3M™ 2890 Series  
Safety Goggles

Product Description
The 3M™ 2890 Series Goggles include two indirectly ventilated 
(2890 & 2890A) and three sealed versions (2890S, 2890SA 
& 2895S). All except 2895S feature a clear lens for protection 
against UV light. The 2895S features a shade 5 lens for gas 
welding and cutting.

Product Range
2890 2890 Goggle PC Clear AS/AF
2890A 2890A Goggle Acetate AF
2890S 2890S Goggle Sealed PC  AS/AF
2890SA 2890SA Goggle Sealed Acetate  AF
2895S 2895S Welding Goggle PC Shade 5 AS/AF 

Replacement parts:

289 289 PC replacement lens for 2890/2890S
289A 289A Acetate replacement lens for 2890A/2890SA

Intended Use
These products are intended for protection against a variety of 
hazards including liquid droplets (3), large dust particles (4), gas & 
fine particles (5), molten metal & hot solids (9), low energy impact 
(F) and medium energy impact (B) at extremes of temperature 
-5°C and +55°C (T) in accordance with EN166:2001.  In addition, 
these products also protect against UV radiation in accordance 
with EN170:2002.

NOTE: The 2895S lenses are assessed against EN169:2002 
for transmittance requirement for welding filters. This product 
protects against high speed impact at medium energy at room 
temperature only.

Key Features
• Optical class 1 lens suitable for prolonged use.
• Provides excellent protection against liquid droplets and large 

dust particles
• Lens treatment provides both scratch resistance and anti-

fogging
• Wide, easy-to-adjust strap for stable comfortable fit
• Pivoting ratchet for convenient individual adjustment and fit
• Indirect ventilation improves air circulation and reduces 

fogging in hot/humid conditions (2890/2890A)
• Additional protection against gas & fine particles
• (2890S/2890SA/2895S)
• Acetate lens option for increased chemical resistance
• Replacement lens options

Applications
These products can be used in a wide range of applications 
including: 

• Chemical
• Construction
• Engineering
• General assembly
• Maintenance and repair
• Pharmaceutical

Use Limitation
• Never modify or alter this product
• Do not use this product against hazards other than those 

specified in this document.



Standards and Approval
The 3M Fahrenheit goggle has been shown to meet the basic 
safety requirements under Article 10 of the European Community 
Directive 89/686/EEC and is thus CE marked.

These products have been examined at the design stage by 
INSPEC International Ltd., 56 Leslie Hough Way, Salford, Greater 
Manchester, M6 6AJ, United Kingdom (Notified Body number 
0194).

This product has been tested and CE approved against 
EN166:2001. 

Materials Listing
Component Material

Lens Polycarbonate (2890/2890S/2895S)
Acetate (2890A/2890SA)

Frame PVC

Head strap clips Nylon

Head strap Elasticated Polyester

Weight 104g

Important Notice
3M does not accept liability of any kind, be it direct or 
consequential (including, but not limited to, loss of profits, 
business and/or goodwill) arising from reliance upon any 
information herein provided by 3M. The user is responsible for 
determining the suitability of the products for their intended 
use. Nothing in this statement will be deemed to exclude or 
restrict 3M’s liability for death or personal injury arising from its 
negligence.

Marking
The 3M Fahrenheit goggle has demonstrated compliance with 
the requirements of EN 166:2001 and associated standards and 
bears the following marks:

Lens marking

Clear acetate lens 2C-1.2 3M 1 K N BT 9

Clear polycarbonate lens 2C-1.2 3M 1 N FT

Frame marking

Frame 2890 3M 2890 EN166 3 4 9 BT CE

Frame 2890A 3M 2890A EN166 3 4 FT CE

Frame 2890S 3M 2890S EN166 3 4 5 9 BT CE

Frame 2890SA 3M 2890SA EN166 3 4 5 FT CE

Explanation of Marking
Marking Description

2C-1.2
(EN 170:2002)

UV protection with good colour recognition. This 
product conforms to the requirements of the 
standard, providing UV protection for the complete 
specified range (210nm – 365nm).

1 Optical class

F Impact protection against high speed particle at 
low energy (45m/s)

B Impact protection against high speed particle at 
medium energy (120m/s)

T Tested for impact protection at extreme 
temperature conditions -5°C and +55°C

3 Field of use: Liquid
Product protects against liquid droplets

4
Field of use: Dust
Product protects against large dust particle 
hazards

5
Field of use: Molten Metal
Product protects against molten metals and hot 
solids
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Please recycle. © 3M 2013. 
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Personal Safety Division
EMEA Region
3M Centre,
Cain Road, Bracknell
Berkshire RG12 8HT
United Kingdom
Tel: +44 (0) 1344 858000
www.3M.eu/safety
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