
SAFETY- når det handler om Sikkerhed & Miljø





INDHOLDSFORTEGNELSE

 ARBEJDSHANDSKER 4 - 27

Introduktion ........................................2 - 5
Engangshandsker ................................6 - 8
Fødevarehandsker, kemikaliehandsker 9 - 16
Mekaniske handsker ........................17 - 20
Vinterhandsker ....................................... 21
Specialhandsker ...............................22 - 23
Arbejdshandsker ..............................24 - 27

 HØREVÆRN OG HJELME 28 - 37

Introduktion ....................................28 - 29
Ørepropper ......................................30 - 31
Ørekopper .......................................32 - 33
Høreværn med radio ............................... 34
Høreværn med kommunikation .............. 35
Hovedværn ......................................36 - 37

 ØJENVÆRN 40 - 43

Introduktion ........................................... 40
Goggler og ansigtsskærme ..................... 41
Briller ...............................................42 - 43

 ÅNDEDRÆTSVÆRN 44 - 61 

Introduktion ....................................44 - 45
Filterguide .......................................46 - 47
Filtrerende åndedrætsværn ..............48 - 50
Halv- og helmasker ..........................51 - 54
Luftforsynet åndedrætsværn ............55 - 61

 TILBEHØR TIL SANERING 68 - 75  

Miljøbokse og filtre ................................. 68
Asbestsluger, plastvarer ........................... 69
Cutterknive, hæftepistoler ...................... 70
Tape ................................................70 - 71
Støvsugere og rengøringsrekvisitter ..72 - 73
Skilte ...............................................74 - 75

 AFFALDSPOSER OG SÆKKE 76 - 79

Affaldssække ...................................76 - 77 
Spandeposer, hygiejneposer .................... 78
Håndwrap, maskinwrap, pallehætter ...... 79

 FALDSIKRING 80 - 87

Introduktion ....................................80 - 81
Liftsæt, stilladssæt, tagsæt ...................... 82
Seler, brøndhejs ...............................83 - 84
Falddæmpere, blokke og liner ..........85 - 86
Slynger, karabin og quicklock .................. 87

 BESKYTTELSESDRAGTER 88 - 96

Introduktion ....................................88 - 89
Type 5-6 dragter ..............................90 - 92
Type 3 og Type 4 dragter ..................93 - 94
Simple dragter og tilbehør ...............94 - 96

 BEKLÆDNING 106 - 135

F. Engel Combat ..........................106 - 107
F. Engel Light ...............................108 - 109 
F. Engel Enterprise ........................110 - 111
F. Engel Standard  ........................112 - 113
F. Engel Standard Winter ..............114 - 115
F. Engel Safety EN471 ..................116 - 119
F. Engel termotøj ..........................120 - 122
F. Engel WorkZone .......................123 - 127
F. Engel tilbehør ...........................128 - 129
Elka Regn- og termotøj ................130 - 135

 HYGIEJNEBEKLÆDNING 140 - 144

Hårnet .................................................. 140
Mopcap, Snood Cap ............................. 141
Skægbind ............................................. 141
Forklæder ............................................. 142
Kitler .................................................... 143
Sko- og ærmeovertræk ......................... 144

 FODTØJ 146 - 159

Introduktion ................................146 - 147
Sikkerhedssko ..............................148 - 151
Træsko - jobsko ...........................152 - 156
Tilbehør ................................................ 157
Gummistøvler ..............................158 - 159

 FØRSTEHJÆLP 162 - 163 

Øjenskyl og plaster ......................162 - 163

 KAFFE OG DIVERSE TILBEHØR 164 - 167 

Bægre, låg og tilbehør .......................... 164
Termobægre, automatbægre ................ 165
Bestik og tallerkener ............................. 165
Kaffe, te, vand og energidrik ................ 167

INFORMATION

Bygge og anlæg - temasider ............38 - 39
Nedrivning, asbest - temasider .........62 - 66
Safetyshoppen ........................................ 67
Specialister i Fjernøsten ........................... 97
Nedrivning, pcb - temasider ...........98 - 102
Service af faldsikring og åndedrætsværn 103
Kundetryk på arbejdstøj ................104 -105
Fødevareindustri - temasider ........136 - 138
Produkt- og fødevaresikkerhed ............. 139
Laboratorie og renrum - temaside ......... 145
Servicevirksomheder - temasider ..160 - 161
Spar penge!.......................................... 168

“





Europæiske standarder 
CE mærkning
Alle personlige værnemidler der sælges eller bruges indenfor EU, skal være 
CE mærkede, som et synligt bevis på, at produkterne opfylder de 
grundlæggende krav i henhold til direktivet 89/686/EEC. 

Personlige værnemidler inddeles i tre kategorier:

Kategori 1 - Simpelt Design
Må kun anvendes, hvor der er ingen eller meget lavt risikoniveau.  Ingen krav 
til særlige test.

Kategori 2 - Middelkomplekst Design
Handsker til brug i miljø med middelhøjt risikoniveau. Handskerne skal være 
testet af et uafhængigt testinstitut, og typegodkendt mod specifikke risici, 
som f.eks. mekanisk påvirkning (EN388). Handskerne skal være påført rette 
piktogram samt CE mærke.

Kategori 3 - Komplekst Design
Handsker til brug i miljø med højt risikoniveau, mod påvirkninger af livstru-
ende risici. F. eks ved arbejde med giftige kemikalier. Handskerne skal produc-
eres efter nøje fastlagte forskrifter og der foretages løbende kvalitetskontrol. 
Et uafhængigt testinstitut udsteder et certifikat som dokumentation for, at 
handskerne opfylder kravene i standarden. Handskerne skal være påført tes-
tinstituttets fire-cifrede identifikationskode samt piktogram og CE mærkning.

  Almene Krav - EN 420
EN 420 sætter de generelle krav til de fleste typer af beskyttelseshandsker 
som omfatter følgende:
• Produktets egnethed til opgaven
• Produktets uskadelighed
• Konstruktion
• Opbevaring
• Størrelser
• Produktinformation, mærkning og emballage
• Adgang til teknisk dokumentation.

  EN 374-2 Mikroorganismer
Et materiales modstandsdygtighed mod gennemtrængning af mikroorganis-
mer gennem materialets porøsitet, sømme, pinholes (støbehuller), og andre 
svage punkter, betegnes som AQL, Acceptable Quality Level.
En modstandsdygtig handske overfor mikroorganismer er en vandtæt hand-
ske, der opfylder mindst niveau 2( AQL på max 1,5) af penetrations testen 
under henvisning til EN374-2

   EN 374 kemikalie modstandsdygtighed
Kemikalier kan angribe en handske uden det kan ses med det blotte øje. 
Nogle molekyler kan passere igennem handskematerialet og bryde igennem 
til indersiden, selvom der ikke er nogen huller.
En modstandsdygtig kemikaliehandske, er en handske der skal have opnået 
minimum niveau 2 i gennemtrængningsniveau, på minimum tre specifikke 
kemikalier taget fra følgende liste, for at opnå piktogrammet. 
Kodebogstav for kemikaleliste skal være påtrykt. 

   

Ydeevne AQL værdi Acceptabel fejlprocent

Niveau 3 < 0,65 < 0,65 %

Niveau 2 < 1,50 < 1,5 %

Niveau 1 < 4,00 < 4,0 %

A K L

(eksempel)

Europæisk Norm: Kategori:

EN 420 Almene krav for beskyttelseshandsker

EN 374 Kemikalie modstandsdygtighed 

EN 374-2 Mikroorganismer

EN 374 Lav kemikalie modstandsdygtighed

EN 388 Mekaniske påvirkninger

EN 407 Varme og ild

EN 511 Kulde

- EN 10819 Vibrationsdæmpning

- EN 455 Medicinske engangshandsker

EC/1935/2004 Egnet til fødevarer

Pas på dine hænder
Hænderne er et af vores vigtigste arbejdsredskaber både 
på arbejdet og i fritiden, og de skulle gerne fungere 
optimalt hele livet! Derfor er den rette håndbeskyttelse 
vigtig. Den korrekte handske giver god beskyttelse og 
komfort og hjælper med at optimere arbejdsprocessen. 
Dette sparer ikke mindst arbejdstid, men fordrer også 
medarbejdernes tilfredshed og arbejdsglæde. 
Håndskader udgør en meget stor andel af arbejdsrela-
terede ulykker i mange brancher, og har i nogle tilfælde 
langsigtede konsekvenser for medarbejdernes førlighed. 
Mange forhold i en arbejdsproces kan påvirker hæn-
derne; ikke mindst varme, kulde, kemikalier, samt meka-
nisk slitage kan på kort og lang sigt forvolde skade, der 
bevirker sygdom og uarbejdsdygtighed.
Fortæl os derfor hvilke arbejdsopgaver der udføres - og 
vi hjælper med at finde den rette handske.

Valg af handske

Identificer hvad der skal beskyttes imod
• Mekanisk påvirkning f.eks. slitage, skære eller 

snitskader, kulde og varme
• Kemisk påvirkning fra vandbaserede eller olie-

baserede kemikalier
• Vand
• Snavs

Bestem vigtigheden og graden af behov for 
beskyttelse
Vælg derefter handske ud fra dens modstandsdygtighed 
overfor den identificerede risiko.

Vedrørende beskyttelse mod kemikalier 
Generel regel er, at latexhandsker er gode mod vandbase-
rede kemikalier og nitrilhandsker er gode mod oliebaserede 
kemikalier; men der er ingen regel uden undtagelser, husk 
derfor altid at undersøge den specifikke handskes data hos 
producenten. Nærmere orientering vedrørende kemikalie-
handsker kontakt Bunzl Safety for rådgivning.



 Naturmaterialer
Oksehud Fra hårsiden af huden. Det mest benyttede materiale til højkvalitets-læderarbejds-handsker med meget stor slidstyrke.

Oksespalt
Fra kødsiden af huden. Har meget god varmebestandighed, men knap så god slidstyrke som oksehud. Der findes 
oksespalt i mange forskellige kvaliteter.

Svineskind
De bedste sorteringer anvendes til lædervarer, mens resten anvendes til arbejdshandsker, der kan svinge meget i  
tykkelse og kvalitet.

Svinespalt Væsentligt ringere slidstyrke end svineskind.

Fåre- og gedeskind Ofte en meget blød og smidig kvalitet, som bruges til tekniker- og finsvejsehandsker, hvor der kræves stor fingerføling. 

Naturgummi (latex)
Et naturmateriale, som er et af de mest elastiske handske-materialer, der findes. Latex har en høj strækstyrke, er smidig 
med stærk rivefasthed og giver generelt en god beskyttelse mod vandbaserede kemikalier, syrer og baser. Materialet 
har en mindre god modstand mod olie og kulbrinteopløsninger

Syntetiske materialer
Nitril Nitril er et syntetisk materiale baseret på olieprodukt. Stor modstandsdygtighed overfor mekanisk påvirkninger og 

mange forskellige kemikalier, specielt oliebaserede kemikalier.

PVC PVC PolyVinylChlorid er et oliebaseret kunststof. Modstandsdygtig for bl.a. syrer og baser.

PE PolyEthylen. Tynd plastfolie som anvendes til svejste handsker.

PU PU - Polyurethan giver en meget stor blødhed, elasticitet samt meget lav vægt.

Neoprene Neoprene er et syntetisk gummimateriale, der også benævnes Chloropren eller Baypren. Materialet er modstandsdyg-
tigt over for et bredt spektrum af kemikalier, bl.a. ketoner, alkoholer, syrer og olieprodukter. Meget bestandig overfor 
sollys, ozon og ælde.

Microthan™ Syntetisk læder som består af PU med bagside af nylontriko. Materialet har høj slidstyrke og sikrer et godt greb. 

  EN 388 Mekanisk modstandsdygtighed
Handskerne er testet overfor mekanisk påvirkning og opfylder kravene 
indenfor:
Mulige karakterer hvor 0 er lavest.*
A Slitage  0-4
B Skærefasthed 0-5
C Rivstyrke 0-4
D Spidse genstande 0-4

   EN 407 Varme og/eller ild
Mulige karakterer hvor 0 er lavest.*

d)  Ild (antændelighed)  0-4
e)  Varme (kontakt)  0-4
f)  Varme (isolering)  0-4
g)  Strålevarme  0-4
h)  Smeltet metal, mindre mængde stænk  0-4
i)  Smeltet metal, større mængde stænk  0-4

   EN 511 Kuldebeskyttelse
Test for modstandsdygtighed over for kuldebelastning.
Mulige karakterer hvor 0 er lavest.*

a) Kulde (Strømninger) 0-4
b) Kulde (kontakt)  0-4
c) Vandgennemtrængning 0-1
0=inden 30 min.   1=ingen efter 30 min.

EN 421 Radioaktiv kontaminering
Handsken er godkendt som modstandsdygtig over for radioaktiv 
forurening.

EN 10819 Vibrationsdæmpning
Test for modstandsdygtighed over for vibrationsbelastning og godkendt 
til vibrationsdæmpning.

EN 455 Medicinsk engangshandske
Handsken er godkendt til medicinsk brug.
Bruges i sundhedssektoren.

    Beregnet til kontakt med fødevarer 
Glas/gaffel symbolet indikerer at varen er egnet til direkte berøring med 
fødevarer jf. EU Direktiv 1935/2004.

Beskyttelsesindex   Gennembrudstid.

1 > 10 min

2 > 30 min

3 > 60 min

4 > 120 min

5 > 240 min

6 > 480 min

Kemikalie CAS-nummer Kemikaliegruppe

A Methanol 67-56-1 Primær alkohol

B Acetone 67-64-1 Ketone

C Acetonitrile 75-05-8 Nitrilforbindelse

D Dichloromethane 75-09-2 Klorineret paraffin

E Svovlkulstof 75-15-01 Svovl m/organisk forb.

F Toluene 108-88-3 Aromatisk kulbrinte

G Diethylamin 109-89-7 Amin

H Tetrahydrofuran 109-99-9 Ætercyklisk forbindelse

I Ethylacetate 141-78-6 Ester

J N-heptane 142-85-5 Mættet kulbrinte

K Natriumhydroxide 40 % 1310-73-2 Uorganisk base

L Svovlsyre 96 % 7664-93-9 Uorganisk syre

Test Kemikalier for alle handsker testet efter EN374-3: 2003

Beskyttelsesindeks imod fare for gennemtrængning af kemikalier er vist i 
skemaet nedenfor, ved den tid det tager for et kemikalie at gennemtrænge en 
handskes materiale, og komme i kontakt med huden.

           EN 374 Lav kemikalie modstandsdygtighed 
Piktogrammet indikerer at handsken er vandtæt; men ikke opfylder kravet 
om minimum beskyttelsesniveau 2 på minimum 3 af de listede kemikalier 
fra test kemikalielisten. Før handsken kan benyttes mod et specifikt 
kemikalie skal det undersøges hvordan handsken performer over for det 
specifikke kemikalie.

* Hvis karakter er X er handsken ikke testet



® and ™ are trademarks owned by Ansell Limited or one of its a
  liates. 
© 2014 Ansell Limited. All right reserved.

In addition to o
  cial guidance for work place risk assessment (OSHA, NIOSH, EN) Ansell 
always recommends a trial prior to validation of any kind of protective piece of equipment 
including gloves and sleeves; should any application profi le require “EN 374 cat. III” or the 
like certifi ed glove, Chemical resistant glove design should then become a fi rst choice.

Oil is everywhere. Apparently dry environments aren’t always 
dry. Long-term exposure to oil can have serious health risks and 
a� ect your productivity. 

To address this, Ansell has developed a truly revolutionary 
range of oil-resistant HyFlex® gloves that don’t compromise on 
comfort and tactility. 

To join our fi ght against oil across mechanical applications and 
fi nd out more about our new mechanical duty glove solutions, 
please send us an e-mail to Bunzl@ansell.com or:

Designed by Ansell 
to protect against oil

Featuring Ansell’s 
Innovative Technologies:

WWW.ANSELL.EU

scan to request product samples

14070144_BUNZl_Oil_is_Chemical_210x297.indd   1 02/12/14   13:36



ArbejdshAndsker

6  RING 70 15 23 00

PrimeSource nitril

Engangshandske af nitril. Utrolig god all-round engangshandske, der er meget blød og smidig. Er 
let og komfortabel at have på. Handsken er kendetegnet ved at være tynd og smidig og samtidig 
stærk over for slitage. Er lavet af 100 % nitril. Handsken har strukturerede fingerspidser for bedre 
føling. AQL: 1,5. Godkendt som medicinsk undersøgelseshandske jf. EN 455. 
Er blå for øget synlighed. Pudderfri, Længde 240 mm tykkelse 0.1 mm

Anvendelse: Fødevareindustri, laboratoriearbejde, autoindustri samt lettere rengøring.

Varenr. 304570 Blå, Pudderfri Størrelser: 7(S), 8(M), 9(L), 10(XL), 11(XXL)

Pakket i æske med 100 stk. / 1000 stk. Salgsenhed æske/100 stk.

PrimeSource Premium

PrimeSource Premium all-round nitril engangshandske er en tynd og smidig handske, der yder
beskyttelse mod stænk fra kemikalier, ligesom den kan anvendes ved kontakt med olie/fedt.
Handsken, der er fremstillet uden silikone, er egnet til arbejde i silikonefri miljøer.
Handsken passer til både højre og venstre hånd, så der ikke skal bruges tid på at finde den 
rigtige handske. Mønster på fingerspidserne giver et godt greb og fingerføling.
Handsken er pudderfri og klorineret, således at den er nem at tage på og af.
Overholder kravene i EN 455. 1-3. Længde 240 mm tykkelse 0,12 mm
Anvendelse: Fødevareindustri, laboratoriearbejde, autoindustri samt lettere rengøring.

Varenr. 304576 Grøn, Pudderfri Størrelser: 7(S), 8(M), 9(L), 10(XL), 11(XXL)

Pakket i æske med 100 stk. / 1000 stk. Salgsenhed æske/100 stk.

PrimeSource Sensitive nitril

Engangshandske af nitril. Meget smidig god all-round engangshandske af nitril. Er meget blød og 
smidig, dog stærk over for slitage. Handsken er tynd, hvilket er med til at give en ekstra god 
fingerføling. Er lavet af 100% nitril. AQL: 1,5. 
Godkendt som medicinsk undersøgelseshandske jf. EN 455.
Er blå for øget synlighed. Pudderfri
Længde: 240 mm, Tykkelse: 0,065 mm

Anvendelse: Fødevareindustrien, laboratoriearbejde, autoindustrien samt lettere rengøring.

Varenr. 304560 Blå, Pudderfri Størrelser: 7(S), 8(M), 9(L), 10(XL), 11(XXL)

Pakket i æske med 100 stk. / 1000 stk. Salgsenhed æske/100 stk.

PrimeSource Fine Touch

Engangshandske af nitril. Meget tynd og smidig handske med strukturede fingerspidser for 
sikkert greb. Meget fleksibel og stærk. Pakket i stor pakke for at minimere emballageforbrug.
AQL 2.5. Pudderfri. Længde 240 mm, Tykkelse 0,06 mm. 

Anvendelse. Fødevare industri, laboratoriearbejde, prøvetagning.

Varenr. 304553 Blå, Pudderfri Størrelser: 7(S), 8(M), 9(L), 10(XL), 11(XXL)

Pakket i æske med 200 stk. (XXL 180 stk.) Salgsenhed æske/200 stk.

Engangshandsker

Kat. III
120

Kat. III
120

Kat. III
120

Kat. III
120



ArbejdshAndsker

7  WWW.BUNZL.DK

PrimeSource latex
Engangshandsker af latex. Meget blød og smidig handske. Velegnet til mange all-round 
opgaver, hvor en let handske ønskes. Let at tage af og på AQL: 1,5. Godkendt som medicinsk 
undersøgelseshandske jf. EN 455 Fås med og uden pudder
Længde 240 mm, tykkelse 0,09 mm

Anvendelse: Fødevareindustri, laboratoriearbejde, sygehussektoren samt lettere rengøring.

Varenr. 304535  Hvid, pudderfri Størrelser: 7(S), 8(M), 9(L), 10(XL)

Varenr. 304515  Hvid, let pudret Størrelser: 7(S), 8(M), 9(L), 10(XL)

Varenr. 304520  Blå, let pudret Størrelser: 7(S), 8(M), 9(L), 10(XL)

Pakket i æske med 100 stk. / 1000 stk. Salgsenhed æske/100 stk.

Touch N Tuff® 

Engangshandske af nitril. Specielt egnet til industriel brug, hvor der kan forekomme kemikalie-
stænk. Har en fantastisk velsiddende pasform. Indeholder ingen voks, silikone eller blødgø-
ringsmidler. Let og komfortabel at have på AQL: 1,5. Pudderfri
Længde 24 cm., tykkelse 0,12 mm. 

Anvendelse: Laboratoriearbejde, kemisk industri og autoindustrien.

Varenr. 192600 pudderfri. (længde: 240 mm) Størrelser: 6,5(S), 7,5(M), 8,5(L), 9,5(XL)

Varenr. 192605 pudderfri. (længde: 350 mm) Størrelser: 6,5(S), 7,5(M), 8,5(L), 9,5(XL)

Varenr. 192500 med pudder. (længde: 240 mm) Størrelser: 6,5(S), 7,5(M), 8,5(L), 9,5(XL)

Pakket i æske med 100 stk. / 1000 stk. Salgsenhed æske/100 stk.

Touch N Tuff® 93-250
Engangshandske af nitril med en speciel belægning, der giver handsken et rigtigt godt greb. 
Handsken har god pasform. Indeholder ingen voks, silikone eller blødgøringsmidler. Let og 
fleksibel. AQL 1.5. 
Tykkelse 0,12 mm.

Anvendelse laboratorie arbejde, frisører, auto værksteder.

Varenr. 192550 pudderfri. (længde: 240 mm) Størrelser: 6,5(S), 7,5(M), 8,5(L), 9,5(XL)

Pakket i æske med 100 stk. / 1000 stk. Salgsenhed æske/100 stk.

Kat. I

Kat. III

Kat. III

NeoTouch®

Engangshandske af neopren med en indvendig polyuretan belægning, der gør dem lette at 
tage på. De teksturerede fingerspidser sørger for et godt greb. AQL 1.5. 
Tykkelse 0,12 mm. Indeholder ikke latex.

Anvendelse laboratorie arbejde, kontrolarbejde

Varenr. 325101 Grøn, pudderfri Størrelser: 7(S), 8(M), 9(L), 10(XL)

Pakket i æske med 100 stk. / 1000 stk. Salgsenhed æske/100 stk.

Kat. III
120
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PrimeSource vinyl

Engangshandske af vinyl, God all-round handske til simple opgaver. Er let at tage af og på.
Aql: 1,5. Godkendt som medicinsk undersøgelseshandske jf. EN 455.
Længde 240 mm, tykkelse 0,10 mm

Anvendelse: Laboratoriearbejde, sygehussektoren samt lettere rengøring.

Varenr. 304995 Klar, pudderfri Størrelser: 7(S), 8(M), 9(L), 10(XL)

Pakket i æske med 100 stk. / 1000 stk. Salgsenhed æske/100 stk.

Plasthandske

All-round handske, velegnet til brug hvor der ønskes renlighed og hvor der er behov for ofte at 
skifte handsker.
Fremstillet af LDPE. Tykkelse: 20 my

Varenr. 601204 Farve: Klar

Størrelser: M - L Pakning: 100 stk./10.000 stk.

Kat. I

Kat. III
120

10 generelle anbefalinger om brug af handsker

·         Handsker skal vælges, så de passer til opgaven

·         Vælg altid handsker, der er CE-mærkede

·         Brug handsker i så lang tid, som det er nødvendigt, men i så kort tid som muligt

·         Handsker skal være hele, rene og tørre indvendigt. Hænderne bør også være rene, inden 
          handskerne tages på

·         Undgå fingerringe og lange negle inden i handskerne

·         Brug bomuldshandsker inden under beskyttelseshandsken

·         Handsker til flergangsbrug er personlige

·         Engangshandsker er handsker til én gangs brug

·         Vælg den rigtige handskestørrelse

·         Vær omhyggelig med at tage handskerne af uden at berøre handskens yderside. Herved undgås
          kontakt med stoffer, der kan give allergi eller irritation af huden

                  (Kilde Videncenter for Allergi)
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Keep Safe Blue grip

En tynd, fleksibel nitril handske uden velourisering. Handsken er anatomisk formet og fleksibel,
hvilket giver en meget høj grad af komfort. At handsken kun er 0,22 mm tyk gør, at fingerfølin-
gen er meget høj. Et anti-slip mønster i håndfladen sørger for et godt greb – også på våde
overflader. Længde 330 mm, tykkelse 0,22 mm 

Anvendelse: Generel industri, metal produktion, samt kemisk industri.

Varenr. 334292 Størrelser: S, M, L, XL, XXL

Pakket parvis, 12 par/144 par Salgsenhed 12 par

1000 JKL

Kat. III

4101 AKL
Kat. III

Keep Safe Blå Nitril

En kraftig nitrill handske med velourisering, der er specielt velegnet til arbejdsopgaver, der
kræver god kemisk beskyttelse og/eller høj slidstyrke.
Handsken er anatomisk formet, så handsken sidder godt på hånden.
Den indvendige bomuldsvelourisering absorberer en del af håndsveden, så handsken er 
behagelig at have på.
Et anti-slip mønster i håndfladen sørger for et godt greb – også på våde overflader.
Længde 330 mm, tykkelse 0,40 mm.

Anvendelse: Trykkeri, metalproduktion, kemisk forarbejdning.

Varenr. 334297 Størrelser: 7(S), 8(M), 9(L), 10(XL), 11(XXL)

Pakket parvis, 12 par/144 par Salgsenhed 12 par

0321

G07B+

Letvægt, tynd og smidig, uforet slidstærk all round handske af nitril. Meget velegnet til 
arbejde med fødevarer og rengøringsopgaver. Forener beskyttelse med høj komfort og 
fleksibilitet. Har struktur i håndfladen der sikrer et godt greb. Handsken er et godt alternativ til 
latexhandsken.Denne handske er fri for parabener (konserveringsmidler) samt phthalater 
(blødgøringsmidler). Længde 330 mm, tykkelse 0,24 mm

Anvendelse: Fødevareindustri, rengøring.

Varenr. 330707 Størrelser: 6,5(S), 7,5(M), 8,5(L), 9,5(XL), 10,5(XXL)

12 par/144 par Salgsenhed 12 par

3000
Kat. III
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Soft Nitrile G21B

Blød, men stærk nitrilhandske. Ideel til grovere håndtering af fødevarer. En helt enestående 
handske af blød nitril med indvendig velourisering. God kombination af høj komfort og god 
beskyttelse, samt nitrilens fordele og komfort. Det ophøjede mønster i håndfladen giver et 
ekstra godt greb. Længde 345 mm, tykkelse 0,35 mm 

Anvendelse: Fødevareindustri, fiskeindustri, rengøring og malerarbejde.

Varenr. 334247 Størrelser: 6,5(S), 7,5(M), 8,5(L), 9,5(XL), 10,5(XXL)

Pakket: 12 par/144 par Salgsenhed 12 par

3101 JKL
Kat. III

VersaTouch® 37-501 (tidligere G25B)

Ekstra stærk allround nitril handske velegnet til vedligeholdelse og håndtering indenfor 
metalindustri og trykkerier. Giver god beskyttelse mod mange opløsningsmidler og oliebase-
rede kemikalier. Har indvendig velourisering og ophøjet mønster i håndfladen, der giver en god 
komfort samt et sikkert greb. Meget gode egenskaber mod punktering og slitage samt stor 
manchetåbning, der giver en god ventilation til hænderne. Længde 330 mm, tykkelse 0,42 mm 

Anvendelse: Svær industri, metalindustri, håndtering af aggressive kemikalier/stoffer, samt      
velegnet til PCB sanering.

Varenr. 334240 Størrelser: 6,5(S), 7,5(M), 8,5(L), 9,5(XL), 10,5(XXL)

Pakket: 12 par/144 par Salgsenhed 12 par

4101 AJKL
Kat. III

Sol-Vex® 37-675

Stærk nitrilhandske med tynd foring. Enestående kombination af bestandighed over for
mekaniske påvirkninger og kemikalier. Resistent overfor opløsningsmidler, olie og smørefedt.
Gode egenskaber overfor punktering og slitage. Er Indvendig velouriseret absorberer fugtighed
under brug. Længde 330 mm, tykkelse 0,38 mm

Varenr: 437675 Størrelser: 6, 7, 8, 9, 10

Pakket: 12 par/144 par Salgsenhed 12 par

4101 JKL
Kat. III
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Sol-Knit® 39-122

Kraftig nitril handske med bomulds foer. Stærk og smidig handske til grovere arbejde. handsken 
har ru overflade  i hånd og på fingre, hvilket giver et ekstra godt greb. God svedabsorbering på 
grund af bomulds foret i handsken.
Længde: 310 mm, AQL: 1,0.

Anvendelse: Svær industri, olieindustri, håndtering af aggressive kemikalier/stoffer.

Varenr. 439122 Størrelser: 7, 8, 9, 10

Pakket: 12 par pr pose/6 poser Salgsenhed 12 par

Sol-Vex® 37-900

Specielt udviklet nitril film, som giver større kemisk bestandighed og mekanisk styrke. 100 % 
stikprøve kontrol: hver enkelt handske underkastes en lækagetest og undersøges for defekter 
før pakning. ISO 9001 certificeret. Rudemønster i håndflade for greb. Ekstra lang for beskyttelse 
af underarm. 
Antistatisk iht. EN 1149. Længde: 380 mm, tykkelse 0,425 mm. AQL: 0,065.

Anvendelse: Kemisk industri, olie industri, laboratorier.

Varenr. 437900 Størrelser: 7, 8, 9, 10, 11

Pakket parvis, 12 par pr pose/ 6 poser Salgsenhed 12 par

Solvex 37-185®

Kraftig uvelouriseret nitrilhandske med ekstra god kemisk beskyttelse. Ideel til brug overalt
hvor der stilles store krav til beskyttelse mod oliebaserede kemikalier som opløsningsmidler,  
olie og smørefedt. Har langt skaft op til albuen for ekstra sikkerhed og mønstret håndflade,  
som forbedrer grebet. Handsken har gode egenskaber overfor punktering og slitage.
Antistatisk iht. EN 1149. Længde: 455 mm, tykkelse 0,56 mm. AQL: 0,65.

Anvendelse: Svær industri, olieindustri, håndtering af aggressive kemikalier/stoffer.

Varenr. 437185 Størrelser: 7, 8, 9, 10, 11

Pakket parvis, 12 par pr pose Salgsenhed 12 par

AGJKL4102
Kat. III

AKL4102
Kat. III

4111
Kat. III
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AlphaTec® 58-270

AlphaTec® er en tyndere nitril handske med en dobbelt dypning af nitril. Yderbelægningen har
en specile struktur, der gør at grebet er ekstra godt på olierede overflader.
Den tynde nitril handske er meget smidig og fleksibel, og den har en nylon liner, der øger 
komforten. Længde 300 mm. AQL 0,65
Antistatisk i henhold til EN 1149

Anvendelse: kemisk industri, metal produktion.

Varenr. 158270 Størrelser: 8-11

12 par/144 par Salgsenhed 12 par

X131 JKL
Kat. III

Keep Safe FoodTech

Blå let foret fødevaregodkendt latexhandske med et fantastisk godt greb. Velegnet til 
håndtering af glatte fødevareemner, f.eks. fisk og kylling. 
Har rullet manchetkant samt mønstret håndflade for bedre greb.  
Længde 300 mm, tykkelse 0,40 mm - Meget populær handske.

Anvendelse: Fødevareindustri, rengøring samt øvrig industri.

Varenr. 334234 Størrelser: 6,5(S), 7,5(M), 8,5(L), 9,5(XL), 10,5(XXL)

Pakket parvis, 12 par/144 par Salgsenhed 12 par

Keep Safe FoodTech Light

Latex handsken er anatomisk formet og fleksibel. Velouriseringen absorberer fugt fra
hænderne, og gør dem behagelige at have på i længere tid. Et anti-slip mønster i håndfladen
sørger for et godt greb – også på våde overflader. Handsken er ikke klorineret for at øge 
grebet
på fedtede overflader. Længde 290 mm, tykkelse 0,33 mm.

Anvendelse: Rengøring, lettere kemikaliehåndtering samt fødevareindustri.

Varenr. 353090 Størrelser: 6,5(S), 7,5(M), 8,5(L), 9,5(XL), 10,5(XXL)

Pakket parvis, 12 par/144 par Salgsenhed 12 par

1010120

Kat. III

Kat. I
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Keep Safe Pink latex

Keep Safe Pink latex er en all-round naturgummihandske.
Handsken er anatomisk formet, så den sidder godt på hånden.
En indvendig bomuldsvelourisering absorberer en del af håndsveden, så handsken er 
behagelig at have på. 
Et anti-slip mønster i håndfladen sørger for et godt greb – også på våde overflader. 
Længde: 300 mm, tykkelse 0,38 mm.

Anvendelse: Rengøring og lettere kemikaliehåndtering.

Varenr. 334241 Størrelser: 6,5(S), 7,5(M), 8,5(L), 9,5(XL)

Pakket parvis, 12 par/144 par Salgsenhed 12 par

1010120

Kat. III

Foodsure™ U12B

Stærk kvalitet latexhandske til fødevareforarbejdning. 
Velegnet til kød, fisk og kylling. 
Handske i latex med god følsomhed. Velourisering indvendig i håndfladen. Har rullet 
manchetkant samt struktur i håndfladen som giver et godt greb. Længde 300mm, tykkelse 
0,425mm 

Anvendelse: Fødevareindustri, rengøring.

Varenr. 353094 Størrelser: 6,5(S), 7,5(M), 8,5(L), 9,5(XL)

Pakket parvis, 12 par/144 par Salgsenhed 12 par

2010
Kat. III

Marina G12P

Populær mediumvægt ”allround” naturgummihandske, til brug i lavrisikozoner. 
God beskyttelse mod de fleste rengøringskemikalier. Har rullet manchetkant og indvendig 
velourisering. Længde 300mm, tykkelse 0,425mm 

Anvendelse: Rengøring og lettere kemikaliehåndtering.

Varenr. 333094 Størrelser: 6,5(S), 7,5(M), 8,5(L), 9,5(XL)

12 par/144 par Salgsenhed 12 par

2010
Kat. III
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Emperor™

Uforet meget kraftig og stærk handske af latex til ekstra beskyttelse mod kemikalier. Har rullet 
manchetkantforstærker, som sikrer stabilitet og god pasform. Anvendes, hvor der stilles særligt 
store krav til beskyttelse mod kemikalier. Leveres i 2 forskellige længder. Tykkelse 1,2 mm.
 
Anvendelse: Svær industri, håndtering af aggressive kemikalier/stoffer.

Varenr. 314227 ME 104 – 43cm lang Størrelser: 8,5(L), 9,5(XL), 10,5(XXL)

Varenr. 304232 ME 107 – 61cm lang Størrelser: 8,5(L), 9,5(XL), 10,5(XXL)

Pakket parvis, 1 par /12 par Salgsenhed 1 par

4121 ABCKL
Kat. III

Astroflex

Kraftig, varmeresistent latexhandske. Naturlatex overtrukket en sømløs inderhandske af 
bomuld og syntetiske fibre. Ekstra stærk handske med ekstrem god beskyttelse imod både 
mekanisk og kemisk påvirkning. Beskyttelse for kontaktvarme op til 250˚C, ifølge test EN407 
niveau 2. Inderhandsken beskytter dels mod direkte kulde og giver en behagelig håndtempe-
ratur ved arbejde. Ekstra godt greb i både våde og tørre miljøer grundet den ”rynkede” 
overflade på hånd. Længde 300 mm, tykkelse 0,65 mm.

Anvendelse: Fødevarehåndtering, kemisk rengøring samt håndtering af våde og varme emner

Varenr. 334157 Størrelser: 7, 8, 9, 10, 11.

Pakket parvis, 12 par/120 par Salgsenhed 12 par

2241 AKL
Kat. III

X2XXXX

VersaTouch® 87-370 (tidligere Orange Supaweight G02T)

Solid, stærk naturgummihandske med ekstra langt skaft til almen samt kemikaliehåndtering. 
Har høj beskyttelse mod vandbaserede kemikalier. Den sandblæste finish giver et godt 
vådgreb. Handsken har rullet manchetkant, der forstærker handsken, samt indvendig 
velourisering for god absorbering af fugtighed. Længde 325mm, tykkelse 0,675mm 

Anvendelse: Grovere rengøringsindustri og kemikaliehåndtering.

Varenr. 334259 Størrelser: 6,5(S), 7,5(M), 8,5(L), 9,5(XL)

Pakket parvis, 12 par/144 par Salgsenhed 12 par

2010
Kat. III
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G80 Neopren/latex

Gummihandske belagt med neopren. Egnet til brug med mange almindelige kulbrinter, er
ideelle til brug i den petrokemiske industri. Velouriseret for giver ekstra komfort og god sved
absorbering. Længde: 330 mm. Tykkelse: 0,70 mm. AQL: 1,5.

Anvendelse: Kemikalieindustrien, PCB sanering, samt håndtering af aggressive kemikalier.

Varenr: 352458 Størrelse: 10

Pakket parvis, 12 par/60 par Salgsenhed 12 par

AKL2110
Kat. III

Keep Safe Black Tech

Handsken er anatomisk formet og fleksibel, hvilket giver en meget høj grad af komfort.
En indvendig bomuldsvelourisering absorberer en del af håndsveden, så handsken er 
behagelig at have på i længere tid. Et anti-slip mønster i håndfladen sørger for et godt greb 
– også på våde overflader. Længde: 320 mm, tykkelse 0,7 mm

Anvendelse: Svær industri, håndtering af aggressive kemikalier/stoffer

Varenr. 334293 Størrelser: M, L, XL, XXL, XXXL

Pakket parvis, 12 par/144 par Salgsenhed 12 par

31210321 AKL
Kat. III

Tegera 8180

Blød all-round vinylhandske af PVC. Handsken er fri for phthalater. Har struktur i håndfladen, 
som giver et bedre greb. Blød og behagelig kvalitet med indvendig velourisering for god 
svedabsorbering. Utrolig blød og fleksibel, som latex. Længde 310 mm, tykkelse 0,45 mm 

Anvendelse: Fødevareindustri, fiskeindustri, rengøring samt kemikaliehåndtering.
OBS! phthalatfri handske.

Varenr. 338180 Størrelser: 7(S), 8(M), 9(L), 10(XL)

Pakket parvis, 10 par/100 par Salgsenhed 10 par

2000
Kat. III
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VersaTouch® 23-200 (tidligere P56BL)

Smidig PVC handske med sandblæst overflade. Den teksturerede overflade giver et godt greb 
på våde og fedtede overflader. Beskytter mod en række kemikalier. AQL: 1,5.
Tykkelse 1,6 mm

Anvendelse: Industri, håndtering af kemi.

Varenr. 334381 (længde 300 mm) Størrelser: 7, 8, 9, 10

VersaTouch® 23-201 (tidligere P57BL)
Varenr. 334382 (længde 620 mm) Størrelser: 7, 8, 9, 10

Pakket parvis, 12 par/144 par Salgsenhed 12 par

VersaTouch® 23-202 (tidligere P56B Insulator™)

Blød og smidig PVC handske med et varmt sømløst akrylfor. Overfladen er sandblæst for bedre
greb på våde og fedtede overflader. Beskytter mod en række kemikalier i kortere tid.  
AQL: <1,5.
Længde 300 mm.
Beregnet til temperaturer ned til -30°C.

Anvendelse: Industri, håndtering af kemi.

Varenr. 334380 Størrelser: L-XL

Pakket parvis, 12 par/144 par Salgsenhed 12 par

4121

0000

4121

AHL

Kat. III

Kat. III

Kat. III

0321

4H handsken  

Speciallamineret foliehandske til håndtering af de mest aggressive kemikalier. Har en gennem-
trængningstid på over 4 timer, over for de fleste kemikalier. Kemikalier. Ens højre/venstre hånd. 
Bør kombineres med bomuldsinderhandske og overtrækshandske for bedre greb samt 
mekanisk resistens. 

Anvendelse: Svær industri, håndtering af aggressive kemikalier/stoffer. 

Varenr. 104507 Størrelser:  6-11

Pakke af 20 stk. Salgsenhed 20 stk.

ChemTekTM

Stærk, sort butyl kemikaliehandske uden velourisering med ekstra god beskyttelse mod  
aggressive kemikalier. God beskyttelse mod opløsningsmidler og stærke syrer, samt ekstrem 
god beskyttelse mod gasser, specielt mod ozon. Har lang manchet for ekstra beskyttelse. Er 
med rullet manchetkant, der forstærker og sikrer handskens stabilitet og pasform. Ru overflade 
på hånd, giver et godt greb for sikker håndtering. Længde 350 mm, tykkelse 0,50 mm 

Anvendelse: Kemisk og medicinalindustri, samt håndtering af aggressive kemikalier.

Varenr. 330133 Størrelser: 7(S), 8(M), 9(L), 10(XL)

Pakket parvis, 1 par/36 par Salgsenhed 36 par - ej lagervare

BIK2010
Kat. III

Vinterfor

1

1

1

2

1

3

4 5

Skærebeskyttelse
Snitbestandighed 1

Skærebeskyttelse
Snitbestandighed 2

Skærebeskyttelse
Snitbestandighed 4

Skærebeskyttelse
Snitbestandighed 5

Skærebeskyttelse
Snitbestandighed 3



ArbejdshAndsker

17  WWW.BUNZL.DK

Keep Safe All-tec pro handske

Grå sømløs nylon/lycra handske med PU/nitril-foam belægning i håndfladen og på fingrene. 
Giver god føling med materialer og overflader. Har en unik pasform, er blød, fleksibel og 
meget stærk. Åndbar overflade, der holder hånden kølig og tør under arbejdet. Handsken er 
utrolig populær i mange brancher. Super god all-round handske. Siliconefri

Anvendelse: Auto-, elektronik-, malerbranchen og bygge- og anlægsbranchen samt til pakning 
og montage.

Varenr. 310600 Størrelser: 7, 8, 9, 10, 11

Pakket parvis, 12 par/144 par Salgsenhed 12 par

3131
Kat. II

Maxiflex 874
Tætsiddende, flexsibel arbejdshandske med stor følsomhed, helt ud i fingerspidserne.
Det giver dig føling med materialer og overflader.
Ultratynd, stærk og flexsibel. God all-round handske. Silikonefri.

Anvendelse: Auto-, elektronik-, malerbranchen og bygge- og anlægsbranchen samt til pakning
og montage.

Varenr. 310874 Størrelser: 6, 7,  8, 9, 10, 11

Pakket parvis, 12 par/144 par Salgsenhed 12 par

4131
Kat. II

Keep Safe PU-handske  

Sømløs nylonhandske med sort PU-belægning. Meget fleksibel og komfortabel. Ideel til 
håndterings- samt pakkeopgaver. Giver en god fingerfølsomhed. Handsken er en populær 
all-round handske. Masketæthed: 13

Anvendelse: Auto-, elektronik-, malerbranchen og bygge- og anlægsbranchen samt til pakning 
og montage.

Varenr. 343018 Størrelser: 7,  8, 9, 10, 11

Pakket parvis, 12 par/120 par Salgsenhed 12 par

4131
Kat. II

4121
Kat. II

4121
Kat. II

Keep Safe All-tec Sandy Grip
Sømløst foer med dobbelt dyppet nitril: inderst en glat nitrilbelægning, der virker som en 
barriere mod olie, og ovenpå en ny nitrilbelægning, der via ”sandy” struktur giver et godt greb 
på olierede overflader. God pasform og fingerføling. Slidstærk. 

Anvendelse: metalforarbejdning, montage og samle arbejde, auto branchen

Varenr. 310610 Størrelser: 9(L), 10(XL), 11(XXL)

Pakket parvis, 12 par/120 par Salgsenhed 12 par

Hy-Flex® 11-926

3/4 dyppet nitril/neopren handske, som er meget velegnet til håndtering af olierede emner. 
Handsken har et rigtigt godt greb, god fleksibilitet og komfort. Meget slidstærk. 

Anvendelse : Auto branchen, montering  og samle arbejde hvor der er olierede overflader.

Varenr. 334000 Størrelser: 8, 9, 10, 11

Pakket 12 par/144 par Salgsenhed 12 par
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HyFlex® 11-919 og 11-917 (tidligere Nitrotough™ N1500 og N1700)

Hvid nylon handske belagt med blå nitril-coating, med ru overflade. God allround arbejdshand-
ske til almen håndtering hvor der er risiko for mekanisk slitage. Beskytter godt mod olie og 
smørefedt. Har en anatomisk pasform samt et godt greb der modvirker træthed i fingrene og 
giver sikker håndtering. Produceret i EU på EMAS miljøgodkendt fabrik for miljøvenlig 
fremstilling. Fødevaregodkendt efter EU standard Øko-Tex 100 certificering, der sikrer at 
handsken er fri for skadelige stoffer for brugeren. Kan vaskes ved 40˚C, og bruges igen. Neutral 
pH værdi. Fri for silikone og DMF.

Anvendelse: Autobranchen og bygge- og anlægsbranchen samt montage- og konstruktionsar-
bejde samt grovere håndtering i fødevareindustrien og alm. fødevarehåndtering.
Heldyppet version er velegnet til asbestsanering.

Varenr. 211700 11-919 Heldyppet Størrelser:  7, 8, 9, 10   

Varenr. 111500 11-917 3/4 dyppet Størrelser:  7, 8, 9, 10  

Pakket parvis, 12 par/144 par Salgsenhed 12 par

4121
Kat. II

2131
Kat. II

Keep Safe Active Grip

Unik dobbelt dyppet latex handske med polyester/nylon for. Handsken er fuldt dyppet, så den 
er vandtæt på hele hånden samtidig med den passer til omkring håndleddet med en strikket 
ribkant. Handsken har et ergonomisk design, der gør at fingrene har en naturlig krumning. 
Fleksibel og smidig handske med et godt greb. 

Anvendelse: Udendørs arbejde; kølehuse, anlægsarbejde 

Varenr. 343040 Størrelser: 8(M), 9(L), 10(XL), 11(XXL)

12 par pr pose, 120 par Salgsenhed 12 par

Keep Safe Light Nitrile

Gul halvdyppet nitrilhandske. Let nitrilbelægning på bomuldsfor. Åben overhånd og strikket
manchet. Velegnet til monteringsarbejde og alm. håndtering. Høj slidstyrke og god pasform.
Stofoverhånd giver god ventilation til hånden.

Varenr. 340912 Størrelser:  8, 9, 10   

Pakket parvis, 12 par/144 par Salgsenhed 12 par

3111
Kat. I

Keep Safe Heavy Nitrile

Blå nitrildyppet bomuldshandske med sikkerhedsmanchet.  
Meget slidstærk model. Ideel til opgaver indenfor industri, bygge-/anlægsvirksomhed og 
kloakbranchen.  
Giver et godt greb på våde og tørre elementer.

Varenr. 340743 Størrelser: 10

Pakke med 12 par/144 par Salgsenhed 12 par

Kat. I 4221
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HyFlex® 11-423 (tidligere Puretough™ P3000)

Gul skærefast handske belagt med et gråt vandbaseret syntetisk overtræk. Letvægt, meget 
slidstærk og komfortabel arbejdshandske med god beskyttelse mod skære og snitskader. Ideel 
til brug ved arbejdsopgaver, der kræver fingerføling samtidig med en høj grad af beskyttelse 
mod skære- og snitskader. Fnugfri og strikket i en synlig refleksfarve. Strikket af specielle, 
utroligt stærke fibre, lavet efter Techcor® Knitting Technology. Produceret i EU på EMAS 
miljøgodkendt fabrik for miljøvenlig fremstilling. Vand og olieafvisende på både overtræk og 
den strikkede del. Fri for DMF, silikone og phthalater. 
Fremstillet på vandbasis, uden opløsningsmidler.
Anvendelse: Håndtering af skarpe genstande. Arbejde indenfor plade-, metal-, maskin- og 
glasindustri samt auto- og byggebranchen samt montage- og konstruktionsarbejde.

Varenr. 333000 Størrelser:  7, 8, 9,10   

Pakket parvis, 12 par/144 par Salgsenhed 12 par

4332 X1XXXX
Kat. II

HyFlex® 11-425 (tidligere Puretough™ P5000)

Grå skærefast handske belagt med et gråt vandbaseret syntetisk overtræk. Letvægt fnugfri, 
meget slidstærk og komfortabel arbejdshandske med ekstra god beskyttelse mod skære og 
snitskader. Ideel til brug ved arbejdsopgaver der kræver fingerføling samtidig med en ekstra høj 
grad af beskyttelse mod skære og snitskader. Højeste niveau 5 for skærefasthed. Strikket af 
specielle fibre der er utrolige stærke efter Techcor® Knitting Technology. Produceret i EU på 
EMAS miljøgodkendt fabrik for miljøvenlig fremstilling. Vand og olieafvisende på både 
overtræk og den strikkede del. Fri for DMF, silikone og phthalater.
Fremstillet på vandbasis, uden opløsningsmidler.
Anvendelse: Håndtering af skarpe genstande. Arbejde indenfor plade-, metal-, maskin- og 
glasindustrien samt auto- og byggebranchen og montage- og konstruktionsarbejde.

Varenr. 335000 Størrelser: 7, 8, 9, 10, 11

Pakket parvis, 12 par/144 par Salgsenhed 1 par

4543
Kat. II

HyFlex® 11-421 (tidligere Puretough™ P1100i )

Sort nylonhandske belagt med et gråt vandbaseret syntetisk overtræk. Ultra letvægt, fnugfri og 
slidstærk arbejdshandske med god følsomhed for emnet der arbejdes med, giver et godt greb. 
Vand- og olieafvisende på både overtræk og den strikkede del. Produceret i EU på EMAS 
miljøgodkendt fabrik for miljøvenlig fremstilling. Fri for DMF, silikone og phthalater.
Fremstillet på vandbasis, uden opløsningsmidler.

Anvendelse: Auto-, elektronik-, malerbranchen og bygge- og anlægsbranchen, montage- og
konstruktionsarbejde samt i tekniske laboratorier.

Varenr. 331100 Størrelser:  8, 9,10   

Pakket parvis, 12 par/144 par Salgsenhed 12 par

4121
Kat. II

Vinterfor

1

1

1

2

1

3

4 5

Skærebeskyttelse
Snitbestandighed 1

Skærebeskyttelse
Snitbestandighed 2

Skærebeskyttelse
Snitbestandighed 4

Skærebeskyttelse
Snitbestandighed 5

Skærebeskyttelse
Snitbestandighed 3

Vinterfor

1

1

1

2

1

3

4 5

Skærebeskyttelse
Snitbestandighed 1

Skærebeskyttelse
Snitbestandighed 2

Skærebeskyttelse
Snitbestandighed 4

Skærebeskyttelse
Snitbestandighed 5

Skærebeskyttelse
Snitbestandighed 3

Vinterfor

1

1

1

2

1

3

4 5

Skærebeskyttelse
Snitbestandighed 1

Skærebeskyttelse
Snitbestandighed 2

Skærebeskyttelse
Snitbestandighed 4

Skærebeskyttelse
Snitbestandighed 5

Skærebeskyttelse
Snitbestandighed 3
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TEGERA® Montagehandske

God og anvendelig handske i syntetisk microfiber, som egner sig til montageopgaver af
forskellig art. Da den er både krom- og silikonefri, er den et passende valg for allergikere.
Forstærkede pegefingre beskytter og giver ekstra slidstyrke.

Anvendelse: Kølelager og udendørs arbejde i kolde omgivelser.

Varenr: 509322 Størrelser: 9, 10, 11   

Pakket parvis, 6 par/60 par Salgsenhed 1 par

TEGERA® Let montagehandske 9100

Tynd og meget stærk handske fremstillet af Microthan materiale. Har ekstremt høj slidstyrke. 
Overhånd produceret i nylon og polyester. Handsken er produceret med fokus på kvalitet og 
detaljen. En montagehandske til finere opgaver, hvor fingerføling og et godt greb er vigtig. 
Handsken har forbøjede fingre. Krom- og silikonefri. 

Anvendelse: Lettere industriarbejde, bygge- og anlægsarbejde samt finere montagearbejde. 

Varenr: 509100 Størrelser: 8, 9, 10, 11  

Pakket parvis, 6 par/60 par Salgsenhed 1 par

1121
Kat. II

2131 01X
Kat. II

M-Safe Grip handske

Bomulds strikhandske belagt med kraftig latex. Latexbelægning med mønstret overflade for
godt greb. En fleksibel og komfortabel all-round handske.

Anvendelse: Bygge- og anlægsbranchen.

Varenr. 343004 Størrelser: 9, 10 ,11

Pakket parvis, 12 par/120 par Salgsenhed 12 par

2243
Kat. II

Sharpflex PU

Skærehandske belagt med sort PU. Letvægts model, slidstærk og komfortabel. En stærk
handske til brug hvor der er skrappe krav til beskyttelse mod skæreskader. Handsken har en
god fingerføling, trods det høje niveau for skærefasthed (højeste niveau 5 for skærefasthed).
Anvendelse: Håndtering af skarpe genstande. Arbejde indenfor plade-, metal-, maskin- og
glasindustrien samt auto- og byggebranchen og montage- og konstruktionsarbejde.

Varenr. 232523 Størrelser: 8, 9, 10, 11

Pakket parvis, 10 par/120 par Salgsenhed 10 par

4541
Kat. II

Vinterfor

1

1

1

2

1

3

4 5

Skærebeskyttelse
Snitbestandighed 1

Skærebeskyttelse
Snitbestandighed 2

Skærebeskyttelse
Snitbestandighed 4

Skærebeskyttelse
Snitbestandighed 5

Skærebeskyttelse
Snitbestandighed 3

Vinterfor

1

1

1

2

1

3

4 5

Skærebeskyttelse
Snitbestandighed 1

Skærebeskyttelse
Snitbestandighed 2

Skærebeskyttelse
Snitbestandighed 4

Skærebeskyttelse
Snitbestandighed 5

Skærebeskyttelse
Snitbestandighed 3

Vinterfor

1

1

1

2

1

3

4 5

Skærebeskyttelse
Snitbestandighed 1

Skærebeskyttelse
Snitbestandighed 2

Skærebeskyttelse
Snitbestandighed 4

Skærebeskyttelse
Snitbestandighed 5

Skærebeskyttelse
Snitbestandighed 3
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TEGERA® Vinterhandske 203

Kraftig vinterarbejdshandske i oksehud. God all-round vinterhandske med polyesterforing. Har
forstærkninger ved pege- og tommelfinger. En handske, der er egnet til arbejde i kolde
omgivelser, hvor der også er et stort krav til høj slidstyrke. 

Varenr: 500203 Størrelser: 9-11  

Pakket parvis, 6 par/60 par Salgsenhed 6 par

TEGERA® Vinterhandske 9127

Stærk vindtæt vinterhandske fremstillet af Microthan+ materiale. Har ekstremt høj slidstyrke.
Overhånd i vandafvisende polyester samt vandafvisende membran i inderhandsken. Handsken
er produceret med fokus på kvalitet og detaljen. En vinterhandske til opgaver, hvor komfort og
et godt greb er vigtigt. Handsken har forbøjede fingre.
Krom- og silikonefri.

Anvendelse: Kølelager og udendørs arbejde i kolde omgivelser. 

Varenr: 509127 Størrelser: 9, 10, 11 

Pakket parvis, 6 par/60 par Salgsenhed 1 par

2221
Kat. II

01X

Kat. I

M-Safe Grab handske Vinter

Bomulds strikhandske med acrylforing, belagt med kraftig latex. Latexbelægning med mønstret
overflade for godt greb. En fleksibel og komfortabel all-round handske.

Anvendelse: Bygge- og anlægsbranchen.

Varenr. 343001 Størrelser: 9, 10 ,11

Pakket parvis, 12 par/144 par Salgsenhed 12 par

2142
Kat. II

4221
Kat. II

Keep Safe All-tec vinter

Sømløst strikhandske med  kuldeisolerende akrylforing. Slidstærk og væske tæt nitril belæg-
ning. Rigtig god pasform og greb, så hændernes muskler skånes. 

Anvendelse: gartner, udendørsarbejde, arbejde i kølehuse.

Varenr. 343003 Størrelser: 9(L), 10(XL), 11(XXL)

Pakket parvis, 12 par/120 par Salgsenhed 12 par

Vinterfor

1

1

1

2

1

3

4 5

Skærebeskyttelse
Snitbestandighed 1

Skærebeskyttelse
Snitbestandighed 2

Skærebeskyttelse
Snitbestandighed 4

Skærebeskyttelse
Snitbestandighed 5

Skærebeskyttelse
Snitbestandighed 3

Vinterfor

1

1

1

2

1

3

4 5

Skærebeskyttelse
Snitbestandighed 1

Skærebeskyttelse
Snitbestandighed 2

Skærebeskyttelse
Snitbestandighed 4

Skærebeskyttelse
Snitbestandighed 5

Skærebeskyttelse
Snitbestandighed 3

Vinterfor

1

1

1

2

1

3

4 5

Skærebeskyttelse
Snitbestandighed 1

Skærebeskyttelse
Snitbestandighed 2

Skærebeskyttelse
Snitbestandighed 4

Skærebeskyttelse
Snitbestandighed 5

Skærebeskyttelse
Snitbestandighed 3

Vinterfor

1

1

1

2

1

3

4 5

Skærebeskyttelse
Snitbestandighed 1

Skærebeskyttelse
Snitbestandighed 2

Skærebeskyttelse
Snitbestandighed 4

Skærebeskyttelse
Snitbestandighed 5

Skærebeskyttelse
Snitbestandighed 3
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Brynjehandske

Brynje handsker er egnet til den  ”ikke knivholdende ” hånd, da det oftest er den hånd, der er 
udsat for skæreskader. Denne type handske anbefales ved arbejde med roterende knive. Detek-
terbar og vendbar. Farvemærkning i henhold til  EN1082-1
Størrelse: brun/XXS, grøn/ XS, hvid/S, rød/M, blå/L, orange/XL, oliven grøn/XXL

Brynje handske i rustfrit stål vendbar m/bånd

Varenr. 125068 Salgsenhed 1 stk.

Brynje handske i rustfrit stål m/flex-lukning

Varenr. 125067 Salgsenhed 1 stk.

Handskestrammer blå PU til brynjehandske

Varenr. 125066 Salgsenhed pk a 100 stk.

Kat. II

354X
Kat. II

1542
Kat. II

VersaTouch® 72-285 (tidligere ProFood Safeknit) og 72-286 (tidligere UB 150) 

Snitbestandig strikket handske af Dyneema®. Kan vaskes ved 90°C. Passer til både højre og 
venstre hånd. Velegnet til at have under eller over andre handsker.
72-285 G13 er kraftigere end 72-286 G10, og giver en højere beskyttelse mod snit. 

Anvendelse: fødevare industrien; udskæring og filetrering.

Varenr. 125085 (72-285) - 6 par Størrelser: 7(S), 8(M), 9(L), 10(XL), 11(XXL)

Varenr. 304150 (72-286) - 1 par Størrelser: 7(S), 8(M), 9(L), 10(XL), 11(XXL)

5010BL

Lang snitbestandig strikket handske af Dyneema®. Kan vaskes ved 90°C. Passer til både højre 
og venstre hånd. Velegnet til at have under eller over andre handsker.  Model med langt skaft. 
Anvendelse: fødevareindustrien; udskæring og fileterring.

Varenr. 334256 Størrelser: 7(S), 8(M), 9(L), 10(XL), 11(XXL)

Pakket enkeltvis, 144 stk. Salgsenhed 144 stk.

Vinterfor

1

1

1

2

1

3

4 5

Skærebeskyttelse
Snitbestandighed 1

Skærebeskyttelse
Snitbestandighed 2

Skærebeskyttelse
Snitbestandighed 4

Skærebeskyttelse
Snitbestandighed 5

Skærebeskyttelse
Snitbestandighed 3

Vinterfor

1

1

1

2

1

3

4 5

Skærebeskyttelse
Snitbestandighed 1

Skærebeskyttelse
Snitbestandighed 2

Skærebeskyttelse
Snitbestandighed 4

Skærebeskyttelse
Snitbestandighed 5

Skærebeskyttelse
Snitbestandighed 3

Vinterfor

1

1

1

2

1

3

4 5

Skærebeskyttelse
Snitbestandighed 1

Skærebeskyttelse
Snitbestandighed 2

Skærebeskyttelse
Snitbestandighed 4

Skærebeskyttelse
Snitbestandighed 5

Skærebeskyttelse
Snitbestandighed 3
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Tegera® 9180 Vibrationshandske

Vibrationshandske med uovertrufne egenskaber godkendt efter EN ISO 10819. Handsken
mindsker følgevirkningerne ved at arbejde med vibrationspåvirkning. Er fremstillet af  
Microthan+ materialet med vibrationsdæmpende indlæg. Har velcrolukning og ekstrem høj
slidstyrke. Afklipbare fingre. Krom- og silikonefri.

Anvendelse: Bygge- og anlægsarbejde samt andet arbejde med vibrationspåvirkning.

Varenr: 509180 Størrelser: 10, 11, 12   

Pakket parvis, 6 par/60 par Salgsenhed 1 par

El-handske  

Anatomisk udformet handske i natur latex med let pudret inderside.
Opfylder kravene til EN60903.

Anvendelse: El-branchen, montage mv. hvor der er risiko for elektrisk stød.

Varenr. 109190 tykkelse: 1,0 mm/
længde: 36 cm

Størrelser: 9-11 klasse 0 (op til 1000 volt)

Varenr. 109022 tykkelse: 2,3 mm/ 
længde: 41 cm

Størrelser: 9-11 klasse 2 (op til 17000 volt)

Pakket parvis. Salgsenhed 1 par - ej lagervare

Comahot

Varmeresistent handske op til 350˚C. 100% Aramid varmeresistente frotté fibre på ydersiden 
med en 100% bomuldsbelægning på indersiden. Beskyttelsesmanchet på 11cm. Meget 
slidstærk med god termisk isolation. God beskyttelse mod flammer og stænk fra smeltet metal. 
God beskyttelse mod strålevarme. Højeste niveau 5 for skærefasthed. 

Anvendelse: Ideel til håndtering af varme og skarpe emner.

Varenr. 213700 Størrelser:  ”One Size” (str. 11)

Pakket parvis, 5 par/40 par Salgsenhed 1 par

0222 EN10819
Kat. II

254X 4341XX
Kat. III

Kat. III

Picguard™ Kanylehandske

Polyester handsker med et 0,4 mm tykt materiale, der består af para-aramid fibre med 
keramisk belægning, som forhindrer nåle og kanyler i at trænge igennem håndfladen. 
Handsken er tynd, og anvendes som inderhandske. F.eks. under skindhandsker eller kemikalie 
handsker 

Picguard ™ opnår det højeste niveau for gennemtrængning af spidse genstande i håndfladerne 
Længde 27 cm

Anvendelse: affaldshåndtering, affaldssortering, hospitaler, gartnere, vicevært opgaver.

Varenr. 104541 Størrelser: M-XL (ikke lagervare)

Pakket parvis. Salgsenhed 1 par

4444
Kat. II

Vinterfor
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4 5

Skærebeskyttelse
Snitbestandighed 1

Skærebeskyttelse
Snitbestandighed 2

Skærebeskyttelse
Snitbestandighed 4

Skærebeskyttelse
Snitbestandighed 5

Skærebeskyttelse
Snitbestandighed 3

Vinterfor

1

1

1

2

1

3

4 5

Skærebeskyttelse
Snitbestandighed 1

Skærebeskyttelse
Snitbestandighed 2

Skærebeskyttelse
Snitbestandighed 4

Skærebeskyttelse
Snitbestandighed 5

Skærebeskyttelse
Snitbestandighed 3
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Keep Safe basic

Oksehudshandske med stofoverhånd og PE-belagt manchet.  
Standard handske af høj kvalitet.

Varenr. 302010 Størrelser: 9-11

Pakke med 12 par/120 par Salgsenhed 12 par

Kat. I

Canadian Driver
Kraftig Driverhandske i okseskind, slip-on model, god pasform, blød
og smidig. Har en blød og let foring. Er meget slidstærk og har en
fantastisk god pasform.

Varenr. 349910 Størrelse: 9-11

Pakke med 12 par/120 par Salgsenhed 12 par

Teknikerhandske med kort manchet 

Gedeskindshandske med stofoverhånd og kort manchet.  
I tyndt skind, som giver god fingerføling.

Varenr. 341016 Størrelser: 7-11

Pakke med 12 par/120 par Salgsenhed 12 par

Kat. II 3122

88 Pasa

Svineskindshandske med stofoverhånd og PE-belagt manchet. 
Luksushandske med blødt for.

Varenr. 113011 Størrelse: 10

Pakke med 12 par/120 par Salgsenhed 12 par

Kat. II 2112

Kat. I
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Power Touch

Power Touch er en kraftig all-round handske af oksespalt.  
15 cm lang
manchet.

Varenr. 343012 Størrelser: 10

Pakke med 12 par/120 par Salgsenhed 12 par

Soft Touch
Soft Touch er en tynd, smidig handske af fåreskind, der er velegnet til
TIG svejsning. 15 cm lang manchet.
Overholder kravene i EN12477 type B (TIG svejsning

Varenr. 343011 Størrelse: 10

Pakke med 12 par/120 par Salgsenhed 12 par

Kat. II

Kat. II

2111

4143 

210024

XXXXX

Type B.

Teknikerhandske med ribkant

Gedeskindshandske med ribmanchet i tyndt skind, som giver god 
fingerføling.

Varenr. 349909 Størrelser: 8-11

Pakke med 12 par/120 par Salgsenhed 12 par

Teknikerhandske med lang manchet

Gedeskindshandske med lang manchet. Tyndt skind, som giver god 
fingerføling. Med Kevlar® tråd.

Varenr. 349927 Størrelser: 9-11

Pakke med 12 par/120 par Salgsenhed 12 par

Kat. I

Kat. I
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Strikhandske

Hvid strikhandske i polyester/bomuld.

Varenr. 110715 Størrelser: Dame (7/8) og Herre (9/10)

Pakke med 12 par/240 par Salgsenhed 12 par

VersaTouch 78-103 (tidligere KT2)  og 78-203 (tidligere KT2D)

Komfortabel og smidig strikhandske, der giver beskyttelse mod kulde. 
Acrylforet giver god termisk isolering. Længde 230 mm.

Varenr. 388202 uden dotter Størrelse 7 og 9

Pakke med 12 par/144 par Salgsenhed 12 par

Varenr. 388203 med dotter Størrelse 7 og 9

Pakke med 12 par/144 par Salgsenhed 12 par

Strikhandske

Hvid strikhandske i polyester/bomuld med dotter.

Varenr. 343096 Størrelser: M, XL

Pakke med 12 par/240 par Salgsenhed 12 par

113X

78-103 78-203

313X
Kat. II

010 Vinterfor

1

1

1

2

1

3

4 5

Skærebeskyttelse
Snitbestandighed 1

Skærebeskyttelse
Snitbestandighed 2

Skærebeskyttelse
Snitbestandighed 4

Skærebeskyttelse
Snitbestandighed 5

Skærebeskyttelse
Snitbestandighed 3

Kat. I

Kat. I

ProFood® Insulated

Kuldeisolerende blød og behagelig strikket letvægtshandske mod kuldepåvirk-
ning. Handsken er strikket af hule fibre, der virker isolerende. Fibrene leder 
også sved væk fra huden.
Handsken er uden generende sømme, og fungerer både som inderhandsker og 
alene. Kan vaskes ved maks. 40° C med almindelige vaskemidler. Længde 215 
(str 7) og 235 (str 9).

Anvendelse: Fødevarehåndtering i køle-eller frostrum.

Varenr. 334227 Størrelse:  7 og 9

Pakket parvis, 12 par/144 par Salgsenhed 12 par

314X
Kat. II

X1XXXX 100 Vinterfor

1

1

1

2

1

3

4 5

Skærebeskyttelse
Snitbestandighed 1

Skærebeskyttelse
Snitbestandighed 2

Skærebeskyttelse
Snitbestandighed 4

Skærebeskyttelse
Snitbestandighed 5

Skærebeskyttelse
Snitbestandighed 3
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Nathandske Luksus

Inderhandske af bomuld/polyester. 230 g. pr. dusin.  
Kraftig tætvævet luksus model, velegnet til brug som inderhandske.

Varenr. 103131 Størrelser: Herre (10)

Pakke med 12 par/1200 par Salgsenhed 12 par

Strålsyet handske

Den rigtige strålesyede handske med suveræn pasform.  
Fås med småvinyldotter i håndfladen, som giver et sikkert greb.

Varenr. 344967 – med dotter Størrelser: 6-11

Varenr. 344937 – uden dotter Størrelser: 7-11

Pakke med 12 par/300 par Salgsenhed 12 par

Inderhandske Luksus

Inderhandske af bomuld. 320 g. pr. dusin.  
Tætvævet luksus model, velegnet til brug som inderhandske.

Varenr. 111000
Størrelser: Dame (8) 
og Herre (10)

Pakke med 12 par/600 par Salgsenhed 12 par

Inderhandske Luksus lang model

Inderhandske af bomuld/polyester. 430 g. pr. dusin. Længde: 45 cm 
Tætvævet luksus model, velegnet til brug som inderhandske.

Varenr. 103077 Størrelse: Herre (10)

Pakke med 12 par/300 par Salgsenhed 12 par

Inderhandske Standard

Inderhandske af bomuld/polyester. 180 g. pr. dusin.  
Standard model, velegnet til brug som inderhandske.

Varenr. 103103 Størrelser: Herre (10)

Varenr. 103112 Størrelse: Dame (8)

Pakke med 12 par/1200 par Salgsenhed 12 par

Kat. I

Kat. I

Kat. I

Kat. I

Kat. I

ProFood® Insulated

Kuldeisolerende blød og behagelig strikket letvægtshandske mod kuldepåvirk-
ning. Handsken er strikket af hule fibre, der virker isolerende. Fibrene leder 
også sved væk fra huden.
Handsken er uden generende sømme, og fungerer både som inderhandsker og 
alene. Kan vaskes ved maks. 40° C med almindelige vaskemidler. Længde 215 
(str 7) og 235 (str 9).

Anvendelse: Fødevarehåndtering i køle-eller frostrum.

Varenr. 334227 Størrelse:  7 og 9

Pakket parvis, 12 par/144 par Salgsenhed 12 par

lang model ikke illustreret
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Når lyd skader...
En støjfyldt arbejdsdag er opslidende og ødelæggende for såvel 
hørelsen som arbejdsglæden! Hørelsen påføres uoprettelige skader, 
som måske ikke bemærkes nu og her, men først får konsekvenser 
senere i livet, når det er for sent! 
Nogle er af den opfattelse, at støj i hverdagen handler om tilvænning 
eller er en vanesag, men intet kan være mere fejlagtigt! Hørelsen 
kan ikke vænnes til støj – og en høreskade kan ikke helbredes.
Støj er direkte skyld i en del arbejdsulykker, fordi støjen gør det 
vanskeligt at høre faresignaler på arbejdspladsen. Desuden er støj 
medvirkende til et mere stressende arbejdsmiljø, hvilket kan ned-
sætte produktivitet og arbejdsglæde. 
Tag hånd om det støjende arbejdsmiljø med hjælp fra Bunzl Safety. 
Vi vil gerne hjælpe med rådgivning og vejledning i brug af det rette 
høreværn. 

Støjniveau
Medarbejderne skal bruge høreværn, når støjen er høreskadende. 
Arbejdstilsynet anbefaler, at medarbejderne bruger høreværn, hvis 
støjbelastningen overstiger 80 dB(A). Derfor kræves det, at der skal 
stilles høreværn til rådighed når støjen er mellem 80 dB(A) og 85 
dB(A). Når støjen er over 85 dB(A) skal høreværnet bruges.
Det er vigtigt at man benytter høreværnet i hele perioden, hvor 
støjen forekommer. Selv kort tids udsættelse for kraftig støj, uden 
høreværn, kan give høreskader.
På nogle arbejdspladser er der  risiko for kraftig impulsstøj, hvor 
spidsværdier overstiger 130-140 dB(A) Her kan selv ganske kortva-
rige påvirkninger skade hørelsen. Impulsstøj kommer fra fx slag, 
metal mod metal. Her er høreværn også påbudt. 
Få mere information om høreværn på arbejdstilsynets website www.
arbejdstilsynet.dk, Her kan du finde Bekendtgørelsen om høreværn 
samt vejledninger m.v. 

Støjdæmpning
Når man skal vælge høreværn, er det vigtigt at vælge det korrekte 
høreværn, der dæmper lyden tilstrækkeligt og ikke mere. Overdæmp-
ning kan medføre, at  man ikke kan høre vigtige lyde, så som fare-
signaler og kollegaer. Desuden er det ubehageligt at være isoleret 
fra kommunikation med omverdenen gennem en hel arbejdsdag.

Hvordan måles dæmpningsværdier?
Der findes to måder at måle dæmpningsværdier på høreværn:  

HML-metoden
HML-metoden angiver på baggrund af de officielle testprotokoller 
3 dæmpningsværdier for de enkelte høreværn angivet i dB(A). H-
værdien i målingen er udtryk for hvor meget høreværnet dæmper 
ved højfrekvente lyde; (hvine lyde). M-værdien i målingen er udtryk 
for hvor meget høreværnet dæmper ved mellemfrekvente lyde, og 
L-værdien er målingen ved lavfrekvente lyde; (brummelyde).
Når støjniveauet på arbejdspladsen samt lydens toneart (frekvens) 
er kendt, kan man ved hjælp af specielle skemaer beregne hørevær-
nets forventede dæmpningsevne i en konkret situation.

SNR-metoden
SNR-metoden angiver – ligeledes på baggrund af de officielle test-
protokoller – en enkelt værdi for høreværnets dæmpningsværdi 
angivet i dB(A). Dette tal fratrækkes det på arbejdspladsen målte 
niveau i dB(C) og som resultat får man det støjniveau som efter 
høreværnets dæmpning når øret, og dette må ikke overstige den 
maximalt tilladte støjgrænse på 85 dB(A).
Støjmålinger på arbejdspladsen bør udføres af specialuddannet 
personale, fx. eksterne konsulenter.
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Typer af høreværn
Ørepropper - En let løsning som placeres i yderste øregang. Be-
hagelig at bruge når høreværn er påkrævet i længere tid.
Ørepropper fås også som sporbare, med en lille indstøbt stålkugle 
i øreproppen. Snoren er blå og metalsporbar. Ideel til brug i fødeva-
reindustrien. 

Ørekopper - En traditionel måde at dæmpe støjen på. Det er 
vigtigt at studere dæmpningsværdierne på det enkelte høreværn 
for at opnå den rigtige beskyttelse.

Ørekopper Alert™ - Ørekopper med indbygget elektronik, som 
forstærker lave lyde og sideløbende sørger for, at forstærkningen 
gradvist aftager indtil ca. 80 dB(A).  Herefter går høreværnet over 
til at dæmpe, så lydniveauet ikke kommer over 82 dB(A), dvs. at 
tale, lyd mm. opfattes normalt uanset lydstyrken.

Standarder for høreværn
EN 352-1 Høreværn med hovedbøjle

EN 352-2 Ørepropper

EN 352-3 Høreværn til hjelmmontage

EN 352-4 Aktive/elektroniske høreværn

EN 352-5 Aktivt støjreducerende høreværn

EN 352-6 Høreværn med elektronisk audioindgang

5

= =

Optime™ Alert System

RNR* < 85 dB(A)
Høreværn er ikke påbudt, men stilles til 

rådighed for medarbejderne.

83 dB(A) - 93 dB(A)
Den tilladte grænse er overskredet, 

høreværn er påbudt.

87 dB(A) - 98 dB(A)
Den tilladte grænse er overskredet, 

høreværn er påbudt. Ideelle 
til højfrekvent støj.

94 dB - 105 dB(A)
Den tilladte grænse for udsættelse er overskredet, 

høreværn er påbudt. Ideelle til
 høj- og middelfrekvent støj.

95 dB(A) - 110 dB(A)
Den tilladte grænse er overskredet,

høreværn er påbudt. Ideelle
til alle frekvenser.

*RNR = Recommended Noise Rating, 
anbefalede støjdata

BEMÆRK VENLIGST: 
Ved niveauer over 95 dB har du behov for en præcis støjvurdering for at kunne vælge produktet. 

Grøn- og gulmarkerede produkter er ikke egnede til brug ved lavfrekvent støj. 

Vores system benytter en enkel, logisk farveklassifikation, der gør 
udvælgelsesprocessen nem. Først finder du ud af, hvad støjniveauet 
er. Derefter kigger du på ikonerne nedenfor og registrerer, hvilket 
støjbånd (RNR) støjen falder ind under. Noter ikonet, og vælg fra det 
brede udvalg af produkter, der har det korrekte ikon.

Valg af høreværn

Nu ved du, hvilket ikon på Optime Alert-
systemet, der svarer til dit støjniveau; du 
tjekker bare, hvilket ikon der står ud for det 
tilsvarende produkt.

Identificering af det tilsvarende ikon

Brug af lydstyrkemetoden
Benytter du lydstyrkemåleren, skal du bare sammenligne 
farvedisplayet med skemaet overfor. Til venstre i skemaet 
vises, hvilket ikon der skal være på høreværnet.

Brug af din egen lydniveaumåling
Benytter du dine egne målinger eller målinger udført af andre 
kompetente personer, kigger du bare på Optime™ Alert-
systemet ovenfor og identificerer, hvilket RNR - Recommended 
Noise Rating – dit støjniveau hører ind under, og noterer dig 
ikonet ovenover.

2. 3.

Optime™-sound-metuk
Optime™-sound-meter
Optime™-sound-case

Produktkode

Sound Check Meter

3M har desuden en enkel lydniveauindikator til E-A-R- og 
Peltor-produkterne, som supplerer Optime™ Alert-systemet 
ved at fastslå, hvilken farvekode du skal følge. Anbring ganske 
enkelt måleren ved den ansattes arbejdsplads, og lad den blive 
stående der, indtil displayet har stabiliseret sig. Dette viser nu 
det gennemsnitlige støjniveau i området og den krævede type 
høreværn.

Displayet viser, hvor længe det har været aktivt, i intervaller 
på 1 time op til et maksimum på en 8-timers arbejdsdag. 
Lydstyrkemåleren skal genstartes mellem målingerne. Måleren 
har en usikkerhed på ± 1dB.

UK-strømforsyning 
Europæisk strømforsyning 
Opbevarings- og transportkuffert, ekstraudstyr

Udstyret med

Hård opbevarings-/transportkuffert

Denne stærke, aflåselige kuffert yder en særdeles god beskyttelse af 
lydstyrkemåleren. Måleren holdes sikkert på plads af det slagfaste skum, der 
beskytter mod slag og rystelser. Integreret i æskens låg er en dokumentholder, 
hvor rapporter, mærkater eller andre dokumenter kan opbevares.

Guide til valg af høreværn
- Først finder du ud af, hvad støjniveauet er.
- Derefter kigger du på ikonerne nedenfor og noterer, hvilket støjbånd(RNR) 
støjen falder ind under.
- Udfra dette ikon kan der nu vælges produkt på de efterfølgende
sider i kataloget.

Bemærk venligst:
Ved niveauer over 95 dB har du behov for en præcis støjvurdering for at 
kunne vælge produktet. Grøn- og gulmarkerede produkter er ikke eg-
nede til brug ved lavfrekvent støj.

*RNR= Recommended Noice Rating, anbefalede støjdata.

Vælg den rigtige hørekop!
Hørekopper findes med forskellige dæmpningsgrader, lige fra 
det mest simple, der beskytter hørelsen mod udefra kommen-
de støj, til kommunikations høreværn, hvor grupper af medar-
bejdere kan kommunikere sammen. Nogle høreværn har 
alert™ funktion, der gør, at man kan høre hvad naboen siger, 
samtidig med at hørelsen er beskyttet mod skadeligt støj. Og 
hvis man gerne vil høre radio eller steame musik, så er der 
også mulighed for det.

For at gøre det enklere at vælge det rigtige høreværn, har vi 
lavet en række symboler:

 Høreværn kun med FM radio
 
 Peltor høreværn med FM radio (100511)
 Honeywell Sync  (200511)

 Høreværn med ”alert” funktion.

 Peltor WS Alert™ FM radio (100521)
 Peltor Alert ™ med FM-radio, bluetooth (125640)

 Høreværn med trådløs kommunikation via  
 telefon

 Peltor Alert™ med FM-radio og Bluetooth (125640)

 Høreværn med 2 vejs kommunikation via 
 indbygget radio

 Peltor LiteCom høreværn (304400)
 Peltor WS LiteCom høreværn med Alert™   
 funktion. (304405)

Safety
Level dependent

Entertainment
FM-Radio

2 Way
Communication

Wireless 
Communication

Bluetooth

Safety
Level dependent

Entertainment
FM-Radio

2 Way
Communication

Wireless 
Communication

Bluetooth

Safety
Level dependent

Entertainment
FM-Radio

2 Way
Communication

Wireless 
Communication

Bluetooth

Safety
Level dependent

Entertainment
FM-Radio

2 Way
Communication

Wireless 
Communication

Bluetooth
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Vælg det rette produkt til opgaven
Skum ørepropper er velegnede til længere tids brug. De er hygiejniske og yder en høj grad af beskyttelse samtidig 
med, at de er meget behagelige i brug, specielt under varme forhold hvor sved kan være et problem.

Formstøbte ørepropper er lette at vaske og meget holdbare. Dette giver længere levetid. Det er ikke nødvendigt at 
rulle propperne før isætning og dermed undgås forurening fra beskidte fingre. Denne type øreprop kan leveres i blå 
farve med indstøbt stålkugle specielt til fødevareindustrien.

Pude ørepropper kombinerer fordelene ved en skumprop og en formstøbt prop og har herudover egne fordele; Da 
skummængden er lille, bliver trykket i øret mindre og gør dem mere behagelige at bære. Kommunikationen bliver 
bedre pga mindre forvrængning. Det er ikke nødvendigt at berøre selve proppen før i isætning og dermed undgås 
forurening fra beskidte fingre.

Bøjlehøreværn er behagelige letvægtshøreværn, der er ideelt til periodisk brug. De koster mindre end en billig 
ørekop, yder en tilsvarende beskyttelse og er lettere at tage af og på. Bæres bekvemt om halsen når de ikke er i 
brug. Anbefales til medarbejdere der bevæger sig ind og ud af støjende områder.

E.A.R ørepropper er kendt for høreværn, der altid yder en pålidelig og konstant beskyttelse. Ørepropperne er 
kendetegnet ved at give den optimale balance mellem komfort og beskyttelse. Gennem de sidste mange årtier har 
E.A.R ørepropper været foretrukket af mange forbrugere.

One Touch Dispenser

Vægmonteret eller fritstående. Let at vride (højre eller venstre). Vælg mellem: Classic, E.A.R soft 
neon refiler. Sælges uden refil. 

Varenr. 254270 Dispenser Salgsenhed: 1 stk.

Varenr. 254276 E.A.R Classic refil Salgsenhed: Refil a 500 par

Varenr. 254245 E.A.R soft refil Salgsenhed: Neon Refil a 500 par

E.A.R Soft
Opfylder kravene til EN352-2 H=34, M=34, L=31 SNR= 36 dB(A) 
Disse silkebløde skumpropper tilbyder det højeste beskyttelsesniveau man kan få fra en 
skumprop, samtidig opnår man den ultimative komfort. Propperne er fremstillet af et miljøven-
ligt pu-skummateriale. Fås også i en sporbar version, der er velegnet til fødevareindustrien, med 
en blå sporbar snor, samt blå propper.

Varenr. 254210, Neon gul Salgsenhed: karton a 250 par

Varenr. 254212, Blå Sporbar Salgsenhed: karton a 200 par

E.A.R Classic
Opfylder kravene til EN352-2 H=30, M=24, L=22 SNR=28 dB(A)
Den velkendte klassiske øreprop af skumplast der yder god beskyttelse mod støj. 
Propperne ekspanderer i øregangen.

Varenr. 254230, Gul Salgsenhed: karton a 250 par

SPORBAR
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E.A.R Earcaps + E.A.R Flexicap
Opfylder kravene til EN352-2 H=27, M=19, L=17 SNR = 23 dB(A) 
Utroligt let høreværn med dæmpningsværdier på højde med ørekopper. På grund af den lave 
vægt er de velegnede til brug over længere perioder, og kan let hænge om halsen i pauser, 
hvor høreværn ikke er påkrævet. 
Puderne kan let afmonteres og rengøres.

Varenr. 254221  Earcap Salgsenhed: 1 stk. (Karton a 40 stk.)

Varenr. 254293  Flexicap Salgsenhed: 1 stk. (Karton a 40 stk.)

Løse propper til begge

Varenr. 254299 Salgsenhed: pose a 10 par

E.A.R Ultrafit 
Opfylder kravene til EN352-2 H=33, M=28, L=25, SNR = 32 dB(A) 
Ultrafit one size ørepropper er meget komfortable samtidig med, at de har meget fine 
dæmpningsværdier. Brug dem, hvis du foretrækker formstøbte faste propper der ikke skal 
“rulles”.  Specielt velegnet i snavsede miljøer da kun proppens skaft berøres.

Varenr: 254240 1 par (Karton a 50 par)

Jackson Safety H20 sporbar 
Opfylder kravene til EN 352-2, H28, M=24, L= 22, SNR: 27 dB(A) 
H20 øreprop er en komfortabel formstøbt øreprop. Den er utrolig blød og tilpasser sig godt til 
øregangen. Velegnet til brug i fødevareindustrien, da den er blå samt fuld sporbar. Latex-, 
silikone- og phthalatfri. Hvert par leveres i pose med genluk.

Varenr: 113822 Karton a 100 par

E.A.R Express 
Opfylder kravene til EN352-2 H=30, M=24, L=22 SNR = 28 dB(A)
Express øreproppens unikke design gør det let at få øreproppen presset ind i øregangen uden 
“rulning” eller berøring af selve proppen, idet denne er monteret på et skaft. Yder et minimalt 
tryk i øregangen og giver derfor høj komfort, hvilket gør det let kan benyttes gennem en hel 
arbejdsdag. Specielt anvendelig i snavsede miljøer, lettere støjmiljøer og for brugere der føler 
ubehag ved brug af almindelige propper.

Varenr: 305280 Salgsenhed: 1 stk. (Karton a 100 stk.)

E.A.R Express med snor 

Varenr. 254122 Salgsenhed: 1 stk. (Karton a 100 stk.)

PerCap bøjlehøreværn
Opfylder kravene til EN 352-2, H=21, M=18, L=16, SNR: 21 dB(A) 
Let bøjlehøreværn der er sammenklappeligt. Velegnet til brug i miljøer hvor der er skiftende 
lydniveauer, fx til personer der ofte går ind og ud af støjfyldte miljøer og har behov for nem 
adgang til høreværn. Kan indstilles til brug i tre forskellige positioner, bag nakken, over hovedet 
og under hagen. I sammenklappelig tilstand kan bøjlehøreværnet let opbevares i en lomme. 
Pudderne kan let udskiftes og rengøres.

Varenr. 104010 Salgsenhed: 1 stk. (pakke a 10 stk.)

Varenr. 104011      Løse propper Salgsenhed: Pakke a 10 par

SPORBAR

E.A.R Flexicap har bøjelige stænger
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Vælg det rigtige 3M™ Peltor™ høreværn!
Peltor™ Optime omfatter tre modeller som er tydeligt graduerede – fra 1 til 3, fra krævende til ekstremt. Høreværnene er mindre end 
tidligere, men beskytter alligevel ligeså godt – eller bedre. De er behagelige at have på og giver beskyttelse uden samtidig at lukke om-
verdenen ude. Vælges den rette beskyttelse i forhold til arbejdsmiljøet og egne forudsætninger, kan disse høreværn anvendes hele da-
gen uden problemer. Med Peltor™ Optime er det let at vælge rigtigt.

Optime II - Høreværn
Opfylder kravene til EN352-1 H=34, M=29, L=20  SNR=31 dB(A) Issebøjle. 
Trinløs højdeindstillelig hovedbøjle i rustfrit fjederstål. Bløde stoppede tætningsringe som 
tilpasser sig godt efter hovedet. Ideel til brug i miljøer med betragtelig industristøj eller til brug i 
forbindelse med anlægs- eller landbrugsmaskiner.

Varenr. 100527 Salgsenhed: 1 stk.

Varenr. 100531 sammenfoldelig issebøjle Salgsenhed: 1 stk.

Varenr. 101527 hygiejnesæt Salgsenhed: 1 sæt

Optime III - Høreværn
Opfylder kravene til EN352-1 H=40, M=32, L=23  SNR=35 dB(A) Issebøjle. 
Trinløs højdeindstillelig hovedbøjle i rustfrit fjederstål. Brede tætningsringe, fyldt med blødt 
plastskum for at give den bedste mulige pasform. Tilpasser sig godt efter hovedet. Ideel til brug 
i ekstremt støjfyldte miljøer fx i lufthavne.

Varenr. 100529 Salgsenhed: 1 stk.

Varenr. 101529 hygiejnesæt Salgsenhed: 1 sæt

Engangs svedpude

Let absorberende svedpude, der er let at sætte på og tage af. Specielt velegnet i beskidte og 
varme omgivelser og hvor flere personer anvender samme høreværn f.eks. gæster.

Varenr. 100543 Salgsenhed: 1 rulle a 100 par

Optime I - Høreværn
Opfylder kravene til EN352-1 H=32, M=25, L=15  SNR=27dB(A)
Issebøjle. Trinløs højdeindstillelig hovedbøjle i rustfrit fjederstål. Bløde stoppede tætningsringe 
– behagelig selv ved brug i længere perioder. Ideel til brug i miljøer med moderat industristøj.

Varenr. 100525 Salgsenhed: 1 stk.

Varenr. 101525 hygiejnesæt HY51 Salgsenhed: 1 sæt

Optime hygiejnesæt

Engangs svedpude
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3M 1436 - Høreværn 
Opfylder kravene til EN352-1 H=30 , M=26 , L=18 SNR=20 dB(A) Issebøjle.
Højdeindstillelig hovedbøjle der kan sammenfoldes, Farve Orange for øget synlighed. God 
standard model.

Varenr. 201436 Salgsenhed: 1 stk.

Peltor høreværn
Opfylder kravene til EN 352-1 H=33, M=28, L= 19 SNR=30 dB(A)
Trinløs højdeindstillelig hovedbøjle i rustfrit fjederstål. Specielt udviklet til brug i fødevare- og 
laboratorieindustrien samt øvrige industrier med fokus på hygiejne. Designet så rengøring er 
let. De hvide kopper kan maskinvaskes ved op til 55°C. Specielt hygiejnisk hovedbånd designet 
så det er let at rengøre. 

Varenr. 200594 Salgsenhed: 1 stk.

Peltor SportTac™

Opfylder kravene til EN 352-1/4/6 H=29, M=23, L=16 SNR=26 dB(A) 
Elektronisk høreværn, der blokerer effektivt for skadelig impulsstøj og chokpåvirkninger som 
skud. Svage lyde forstærkes og kraftige lyde sænkes til et uskadeligt niveau. Batterilevetid på 
ca. 600 timer. bruger 2 stk. LR6 1,5 volt batterier.  Vægt: 318 gram. Leveres med orange og  
militærgrønne kopper.

Varenr. 100510 Salgsenhed: 1 stk.

Varenr. 100510      Hygiejnesæt Salgsenhed: 1 sæt

Høreværn til
hjelmmontering

Optime

Opfylder kravene til EN352-3 
Optime høreværn til hjelme med slidsfæste. Hurtigmontering uden brug af værktøj. Høreværnene kan stilles i arbejds-, ventilerings- og holdestil-
ling. Issebøjle. Bløde stoppede tætningsringe som tilpasser sig godt efter hovedet. Ideel til brug i miljøer med støj hvor hjelm er påkrævet.

Optime 1 H=32, M=23, L=15  SNR=26dB(A)

Varenr. 100515 Salgsenhed: 1 stk.

Optime 2 H=34, M=28, L=19  SNR=30 dB(A)

Varenr. 100523 Salgsenhed: 1 stk.

Optime 3 H=40, M=32, L=22  SNR=34dB(A)

Varenr. 100524 Salgsenhed: 1 stk.
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Peltor høreværn med FM-radio
Model HRXS7A-01 Opfylder kravene til EN 352-1/8 H=32, M=31, L=23 SNR=32 dB(A) 
Et effektivt høreværn, komplet med indbygget stereo FM-radio, med enestående lydgengivelse. 
Har 3,5 mm stereo-indgangsstik til musikafspiller og smartphone eller lignende. Vægt: 340 
gram. Bruger 2 stk. LR6 1,5 volt batterier.

Varenr. 100511 Salgsenhed: 1 stk.

Varenr. 101508      Hygiejnesæt Salgsenhed: 1 sæt

Safety
Level dependent

Entertainment
FM-Radio

2 Way
Communication

Wireless 
Communication

Bluetooth

Howard Leight™ Sync™

Opfylder kravene til EN 352-1/6/8 H=29, M=27, L=23 SNR=29 dB(A) 
Sync™ er et passivt høreværn med stereo lyd, som både beskytter hørelsen, har god HiFi-lyd og 
mulighed for at kunne koble mp3 til. Det er muligt at gemme de sidste 10 stationer. Letvægts 
høreværnet har volumen hukommelse og LCD display. Jack stik og kabel inkluderet.  
Bruger 2 stk. LR6 1,5 volt batterier.

Varenr. 200511 Salgsenhed: 1 stk.

Varenr. 200512      Hygiejnesæt Salgsenhed: 1 sæt
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Peltor Alert™
Model M2RX7A Opfylder kravene til EN 352, H=32, M=31, L=23 SNR: 32dB(A)
Høreværn med medhørsmikrofoner og FM-radio. Medhørsmikrofonerne har aktiv regulering af 
lyden fra omgivelserne, så lyd der overstiger grænseværdien lukkes ude. FM-radioen har en 
enestående lydgengivelse og virker ofte under svære modtagelsesforhold. Har 3,5 mm 
stereo-indgangsstik til musikafspiller og smartphone eller lignende. 
Bruger 2 stk. LR6 1,5 volt batterier.

Varenr. 100521 Salgsenhed: 1 stk.

Varenr. 101530      Hygiejnesæt Salgsenhed: 1 sæt

Safety
Level dependent

Entertainment
FM-Radio

2 Way
Communication

Wireless 
Communication

Bluetooth

! Vidste du ...
Bunzl Safety også er blandt de førende 

leverandører af komplet hygiejnekoncept 
til toiletter, køkkener og andre vådrum.
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3M™ Peltor™ LiteCom høreværn
Opfylder kravene til EN 352-1/3 H=33, M=30, L=23 SNR=32 dB(A) 
Robust og holdbart basis høreværn som sikre effektiv kommunikation.  God pasform.
Indbygget kommunikationsradio giver mulighed for tovejs samtaler på op til 8 forskellige kana-
ler, 38 underkanaler og rækkevidde på op til 3000 m.  Mikrofonen filtrerer eventuel forstyr-
rende støj fra ved samtale. Tydelig angivelse af batteriniveau og simpel indstilling af menuen.
Bruger 2 stk. LR6 1,5 volt batterier.

Varenr. 304400 Salgsenhed: 1 stk.

Varenr. 101530      Hygiejnesæt Salgsenhed: 1 sæt

3M™ Peltor™ WS™ LiteCom høreværn
Opfylder kravene til EN 352-1/3/4/6/8 H=33, M=27, L=19 SNR=30 dB(A) 
Med Bluetooth-funktionen bliver man mere bevægelig og får frie hænder. Med Bluetooth-
funktionen foregår al kommunikation trådløst via høreværnets kommunikations radio og din 
telefon. Den aktive niveauafhængige funktion for omgivelseslyd sikrer, at du kan høre f.eks. 
alarmsignaler. Robust design og automatiske indstillinger. Et høreværn, du ikke ønsker at tage 
af. Indbygget kommunikationsradio giver mulighed for tovejs samtaler på op til 8 forskellige 
kanaler, 38 underkanaler og rækkevidde på op til 3000 m.  Mikrofonen filtrerer eventuel 
forstyrrende støj fra ved samtale. Tydelig angivelse af batteriniveau og  simpel indstilling af 
menuen. Bruger 2 stk. LR6 1,5 volt batterier.

Varenr. 304405 Salgsenhed: 1 stk.

Varenr. 101530      Hygiejnesæt Salgsenhed: 1 sæt

Kommunikation
Med 3M™ Peltor™ LiteCom-serien åbner der sig en ny verden med uendelige muligheder inden for kommunikation. Lad ikke støj og 
larmende omgivelser hindre dig i at arbejde effektivt. Samtidig med, at du beskytter din hørelse.
Små eller store teams spiller ingen rolle, så længe alle er tilsluttet kommunikationsradioen og gør de rigtige ting i den rigtige rækkefølge. 
Peltor LiteCom giver dig mulighed for at håndtere uforudsete situationer i dit team fleksibelt og hurtigt, uden at blive forstyrret og uden 
at forstyrre andre unødigt.

Safety
Level dependent

Entertainment
FM-Radio

2 Way
Communication

Wireless 
Communication

Bluetooth

Safety
Level dependent

Entertainment
FM-Radio

2 Way
Communication

Wireless 
Communication

Bluetooth

Safety
Level dependent

Entertainment
FM-Radio

2 Way
Communication

Wireless 
Communication

Bluetooth

Safety
Level dependent

Entertainment
FM-Radio

2 Way
Communication

Wireless 
Communication

Bluetooth

Safety
Level dependent

Entertainment
FM-Radio

2 Way
Communication

Wireless 
Communication

Bluetooth

Peltor WS Alert™ XP - BlueTooth
Opfylder kravene til EN 352-1/3/4/6 H=33, M=26, L=20 SNR=29 dB(A) 
4 funktioner i ét høreværn: Kommunikationshøreværn med FM-radio, bluetooth og mulighed 
for Stereo streaming. Via bluetooth bruges den som trådløst telefonheadset i støjfyldte miljøer. 
Har medhørsmikrofoner med aktiv regulering af lyden fra omgivelserne, så lyd over grænsevær-
dien lukkes ude. Beskytter effektivt din hørelse. 
Bruger 2 stk. LR6 1,5 volt batterier.

Varenr. 125640 Salgsenhed: 1 stk.

Varenr. 125641     Hygiejnesæt Salgsenhed: 1 sæt

Safety
Level dependent

Entertainment
FM-Radio

2 Way
Communication

Wireless 
Communication

Bluetooth

Safety
Level dependent

Entertainment
FM-Radio

2 Way
Communication

Wireless 
Communication

Bluetooth

Safety
Level dependent

Entertainment
FM-Radio

2 Way
Communication

Wireless 
Communication

Bluetooth
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Hovedværn
En sikkerhedshjelm skal beskytte brugernes hoved mod stød fra faldende genstande. Derudover kan der være andre beskyttende egen-
skaber, såsom beskyttelse mod fx klemning eller varmestråling.

Europæisk norm EN 397 Industrihjelme
Hjelmen skal kunne anvendes i temperaturer fra -10°C til  +50°C.
Bemærk at en hjelm har begrænset levetid. Hjelme produceres af plast, som med tiden nedbrydes af bla. UV- stråling. Har en hjelm 
været udsat for kraftig slagpåvirkning skal den udskiftes.

Peltor G2000
Opfylder kravene til EN 397 og har yderligere godkendelser: temperatur ned til -30°C,  
smeltet metal og klemskader (lateral deformation). Sikkerhedshjelm i unikt design, lavet af 
UV-stabilt ABS plast og  med 3M™ Uvicator™ Sensor. Hovedbåndet er justerbart. Indbygget 
luftpassage via ventilationshuller i toppen gør hjelmen komfortabel at have på. Det er muligt 
at kombinere hjelmen med f.eks høreværn og visir.

Varenr. 271820 Salgsenhed: 1 stk.

Farver: blå, grøn, gul, orange, rød, hvid

Varenr. 302000 Hagerem til G2000 hjelm

Peltor™ integrerede beskyttelsesbriller
Opfylder kravene til EN166. Disse briller er nemme at fastgøre til hjelmen og de justerbare 
stænger gør individuel tilpasning mulig. Materiale: Polycarbonat, antidug og anti-rids 
behandlet. Passer til  G2000 og G3000

Varenr. 155460 Salgsenhed: 1 stk.

Peltor G3000
Opfylder kravene til EN 397 og har yderligere godkendelser: temperatur ned til -30°C og 
smeltet metal. Sikkerhedshjelm i design, der er lavet specielt til barske arbejdsmiljøer og med 
maksimalt synsfelt. Lavet af UV-stabilt ABS plast og  med 3M™ Uvicator™ Sensor. Hoved-
båndet er justerbart. Indbygget luftpassage via ventilationshuller i toppen, gør hjelmen 
komfortabel at have på. Det er muligt at kombinere hjelmen med f.eks. høreværn og visir.

Varenr. 271830 Salgsenhed: 1 stk.

Farver: blå, grøn, gul, orange, rød, hvid

Varenr. 302000 Hagerem til G3000 hjelm

Peltor G2000 med stilleskrue
Varenr. 271825 Salgsenhed: 1 stk.

Farver: blå, grøn, gul, orange, rød, hvid, Hi Viz

Peltor G3000 med stilleskrue
Varenr. 271835 Salgsenhed: 1 stk.

Farver: blå, grøn, gul, orange, rød, hvid, Hi Viz

Svedremme til G2000 og G3000
Varenr. 272000 Syntetisk - Salgsenhed: 1 stk.

Varenr. 272010 Skind - Salgsenhed: 1 stk.

Har unik ”Uvicator Sensor” der fortæller dig 
hvornår hjelmen skal udskiftes på grund af 
UV-eksponering.

Leveres med klart glas
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North A79
Opfylder kravene til EN397 
God robust hjelm lavet i ABS. Er udformet så den hindrer regnvand og lignende i at løbe ned i 
nakken. Har 4-punkts ophæng af brede nylonbånd. Størrelse og højdejusterbar.

Varenr. 175414 Salgsenhed: 1 stk.

Farver: hvid, gul, blå, rød

Netvisir
Netvisir af rustfrit stål og hjelm bøjle med kort skygge. Det rektangulære gitter giver god 
beskyttelse mod flyvende spåner og splinter.

Varenr. 155451 Salgsenhed: 1 stk.

Regnslag
Påmonteres direkte på hjelmens hovedbånd. 
Beskytter nakken mod regn og andet lettere nedfald.

Varenr. 155450 Salgsenhed: 1 stk.

V4F Peltor multivisir
Opfylder kravene til EN166 
Klart visir af polycarbonat incl. bøjle. God modstandsdygtighed over for slagpåvirkning og 
ridser. Tykkelse: 1 mm.

Varenr. 276917 Salgsenhed: 1 stk.

V4D Peltor multivisir 
Opfylder kravene til EN166 
Klart visir af acetat incl. bøjle. Meget modstandsdygtig over for kemikalier. Visiret er anti-dug 
behandlet. Tykkelse: 1 mm.

Varenr. 276716 Salgsenhed: 1 stk.

Hjelmadaptor til visir
Bruges kun hvis visiret monteres på hjelm, uden høreværn er påmonteret.

Varenr. 276780 Salgsenhed: 1 stk.

Peltor Visir
Passer til Peltor G2000 og G3000 sikkerhedshjelm.

Hjelmkombinationer
Skovarbejder sæt er en kombination af netvisir, høreværn, hjelm og regnslag.
Industrisæt er en kombination af hjelm, visir og høreværn.
Individuelle kombinationer: kontakt din konsulent eller kundeservice.
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For den enkelte virksomhed i byggebranchen kan det 
koste mange ressourcer at holde sig fuldt opdateret inden 
for værnemidler. Der findes et væld af producenter på 
området. Teknologien bliver løbende udviklet, og lovgiv-
ningen er et kapitel for sig. Det er de færreste, der kan 
bevare overblikket over hele området, og det er ikke en 
viden, der direkte bidrager til bundlinjen.

Det er her, Bunzl Safety kommer ind i billedet. Vi har man-
ge års erfaring med at finde, samle og udbyde det bedste 
inden for værnemidler til netop bygge og anlæg. Derfor 
kan vi indgå i en dialog, hvor vi er i øjenhøjde med dine 
problemstillinger, forstår markedet og tilfører en eksper-
tise, der aflaster din organisation og giver dine medarbej-
dere bedst mulig sikkerhed på jobbet.

Med lov skal bygninger bygges
Lovgivningen inden for bygge og anlæg er meget omfat-
tende. Der vedtages jævnligt nye regler, og det kan være 
sin sag at følge med i alt, hvad der sker på området. Bunzl 
Safety er den årvågne partner, der følger med på dine 
vegne. 

Vi sørger for at holde os opdateret om, hvad lovgivnin-
gen siger om arbejdsforhold og udstyr. Vi sørger for, at 
vores produkter overholder alle regler og standarder, og vi 
hjælper dig med den nødvendige dokumentation, så der 
er orden i papirerne både internt og eksternt.

Ny teknologi på solidt fundament
Inden for værnemidler og sikkerhedsudstyr sker der – 
som på mange andre områder – en rivende teknologisk 
udvikling. Nye materialer, nye produktionsmetoder og 
nye funktionaliteter kommer hele tiden til. De bliver ofte 
ledsaget af rosenrøde forklaringer på, hvordan de nu vil 
revolutionere sikkerhedsområdet.

Her er det relevant med en kompetent og kritisk samar-
bejdspartner som spydspids. Hos Bunzl Safety scanner vi 
hele tiden markedet og har en tæt dialog med producen-
ter over hele verden. Det betyder, at vi altid går nye tek-
nologier og produkter efter i sømmene. Først når de kan 
tilbyde en reel forbedring og en øget sikkerhed, kommer 
de igennem nåleøjet og biver tilbudt dig gennem vores 
kataloger, sælgere og rådgivere. 

Totalleverandør med mere at byde på
Næst efter love og teknologiske landvindinger er spørgs-
målet om leveringssikkerhed og -bredde også afgørende. 
Tiden er som bekendt en afgørende faktor i byggeri. Så 
du og dine kolleger har næppe tid til at handle i øst og 
vest, når deadline nærmer sig, og der skal leveres resul-
tater. Så er det en fordel, at Bunzl Safety ikke kun leverer 
beklædning, fodtøj, hoved-, høre- og øjenværn, men 
også artikler inden for papir og hygiejne som en ægte 
totalleverandør.

Med vores Safety Shop har vi derudover en butik for pro-
fessionelle i Greve tæt på motorvejen, hvor det er muligt 
at afhente de nødvendige produkter, hvis man er på vej til 
en opgave.

Vores personlige rådgivning hos Bunzl Safety er præget 
af samme respekt for dine deadlines og udfordringer. Vi 
hører gerne om dine ønsker og krav, og vi stiller vores 
erfaring til rådighed. Kontakt os for en aftale, hvor vi 
orienterer dig om, hvordan vi kan hjælpe dig.

TEMA: BYGGE OG ANLÆG

Brug os på den sikre side
Bunzl Safety tilbyder dig et kompetent partnerskab inden for sikkerhed og 
værnemidler til bygge og anlæg. 

Vores viden om udstyr, lovgivning og nye teknologier står til din rådighed.
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Pas på dine øjne
- vælg øjenværn
Synet er en af vores vigtige sanser, og konsekvensen af ikke at anvende øjen-
beskyttelse kan i værste fald være, at man mister synet. Derfor er det vigtigt 
at huske øjenbeskyttelse i alle arbejdssituationer, hvor risikoen for skader er 
tilstede.
Når man benytter sikkerhedsbriller er det vigtigt at vælge den rette model, 
som beskytter øjnene samtidigt med at et godt udsyn bevares. Hos Bunzl 
Safety har vi et godt udvalg af sikkerhedsbriller så alle arbejdsopgaver kan 
udføres med fuld beskyttelse og samtidig med en høj grad af komfort.  
Bunzl Safety tilbyder mange forskellige produkter til øjenbeskyttelse. Neden-
for er beskrevet nærmere om øjenværn og hvilke krav disse skal opfylde.
 

Hvad beskytter øjenværn mod? 
Øjenværn kan beskytte mod følgende typer af påvirkninger: 

Mekanisk – støv:   Større partikler eller genstande fx.    
 metalspåner og slibekorn.
 
Kemisk:  Skadelige stoffer af gasser, dampe og stænk.

Bestråling:  Varme og ultraviolet lys.

Mærkning af produkter
Godkendte øjenværn skal alle have en identifikationsmærkning på 
brillestellet. 
På brillestellet skal være anført EN-norm samt mærkning af ydeevne.

Type af øjenbeskyttelse
Stelbriller
Almindelige brilletyper, beskytter ikke imod støv og gasser.

Ansigtsskærme og visirer
Beskytter øjne og ansigt mod større partikler og genstande samt væskestænk, 
men ikke imod støv og gasser. Behagelige at benytte i længere perioder.

Goggles - Lukkede briller 
Kan beskytte imod alle former for påvirkninger, ved brug i længere tid bør 
linserne være anti-dug behandlet.

Typer linse materialer
Linser lavet af polycarbonat, giver en god modstandsdygtighed over for slag-
påvirkning og ridser.
Linser lavet af acetat, giver god modstandsdygtig over for kemikalier.

Standarder for øjen- og ansigtsbeskyttelse

Europæisk 
norm

Kategori

EN 166 Øjenbeskyttelse, Almene krav.

EN 169 Øjenbeskyttelse, DIN glas.

EN 170 Øjenbeskyttelse, UV filter.

EN 172 Øjenbeskyttelse, røgfarvede glas.

Mærkning af ydeevne

1 eller 2 = Klar linse.

3 = Væske, stænk.

4 = Støvpartikler, stort.

5 = Støvpartikler, små og gasser.

9 = Smeltet metal eller varme emner.

B = Emner med medium hastighed. 120 m/s

F = Emner med lav hastighed. 45 m/s

T = Temperatur -5 - +55ºC

UV

Anti-rids

Sprøjt/stænk

Sidebeskyttelse

Anti-dug

Individuel længdejustering

Individuel vinkeljustering

UV-lys
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Goggle
Opfylder kravene til EN166 1BT
Blødt klart stel med indirekte ventilation for at forhindre dug dannelse. 
Anti-rids, Anti-dug linse.

Varenr. 156135 Polycarbonate linse

Goggle LG20
Opfylder kravene til EN166 1B+3. Ramme af gennemsigtigt pvc med 
4 ventiler for indirekte ventilation. Fleksibel og hårdfør. Beskytter mod 
stænk.

Varenr. 256116 Polycarbonate linse

Varenr. 256117 Polycarbonate linse, antidug

Ansigtsskærm Tuffmaster

Opfylder kravene til EN166 1B,3,9.
Hovedbeklædning til visir i holdbart termoplast. Har skrue justerbar 
hovedbånd for enkel og nem justering. Hoveddel leveres uden visir. 
Visir kan fås i flere varianter, alle kan nemt monteres. Tåler ekstremt 
høje temperaturer. Yderst komfortabel ansigtsskærm.

Varenr. 101000 Pandeskjold, uden visir

Varenr. 101003 Løst Polycarbonat visir

Varenr. 331020 Løst Acetat visir  

Pandeskjold Turboshield™

Opfylder kravene til EN166 BT, 3, 9.
Med dette skjold er der fokus på komfort og nem justering.                           
Pandeskjold i sort ABS / nylonmateriale. Enkelt  klik system for på/af 
montering af visir. Stilleskrue i nakken for nem tilpasning.

Varenr. 102340 Pandeskjold, uden visir

Varenr. 102341 Løst Polycarbonat visir

Varenr. 102342 Hjelmadaptor - passer til de fleste høreværn

Standard goggle LG10

Opfylder kravene til EN166 1B. Gode allround beskyttelsesbriller med 
indirekte ventilering. Perforeret.

Varenr. 101006 Polycarbonate linse

Goggler og ansigtsskærme

UV

UV
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Nassau Pro
Opfylder kravene til EN166. 
Dette funktionelle linsedesign med én linse og sideskjold har snap-in 
fastgørelse til steloverkant. Justerbare stænger og god ventilering.

Varenr. 292920 Klar polycarbonat - UV filter

Maxim Ballistic
Opfylder kravene til EN166. 
Moderne sikkerhedsbrille. Brillen har justerbare brillestænger og 
næsebro, hvilket giver den optimal pasform og komfort. De flade 
brillestænger gør, at brillerne er egnet til brug sammen med 
sikkerhedshjelm og høreværn.

Varenr. 293297 Bronze linser - Solar filter

Varenr. 293296 Klare linser - UV filter

Virtua

Opfylder kravene til EN166. 
Virtua har brede, men samtidig tynde brillestænger og er ideel at 
bruge sammen med andet beskyttelsesudstyr som f.eks. høreværn. 
Linserne har en 10° basislinje krumning som giver fortrinlig optisk 
kvalitet og et syn uden forvrængninger. Vejer kun 24g.

Varenr. 292899 Klar polycarbonat - UV filter

Varenr. 292900 Grå polycarbonat - Solar filter

Fuel
Opfylder kravene til EN166. 
Fuelbrillerne er designet til brug på arbejde, hjemme eller i forbin-
delse med udendørs fritidsaktiviteter. Højeffektive sikkerhedsbriller, 
modstandsdygtige mod slag, vridning og ekstrem varme. Strømlinet 
facon der følger hovedets form. Bløde næsepuder. God ventilation. 
Fuel leveres med praktisk mikrofiberpose, som beskytter brillerne og 
kan bruges til at pudse dem med. Alle linser er med Solar filter.

Varenr. 292905
Stålblå stel/Indendørs-udendørs, reflekterende 
belægning.

Varenr. 292906 Platin stel/Blå reflekterende belægning.

Varenr. 292907 Titan stel/Rød reflekterende belægning.

Briller

SecureFit™

Opfylder kravene til EN 166.                                                            
Sikkerhedsbriller med en vægt på kun 18 g  og selvjusterende 
stænger. De selvjusterende stænger tilpasser sig hovedformen og 
modvirker at briller/stel glider ned, når hoved bevæges under arbejde. 
En brille med behagelig pasform og  høj komfort

Varenr. 292910 Klar polycarbonat - UV filter

Varenr. 292911 Grå polycarbonat - UV filter

Varenr. 292912 Ravgul polycarbonat - UV filter

BX Readers - beskyttelsesbrille med læsefelt
Opfylder kravene til EN 166.
Den nederste del af linsen med styrke giver en forstørrelse til læsning 
eller præsisionsarbejde. Stængerne er justerbare i længde og op/ned. 
Linser er anti-dug behandlet.

Varenr. 292903 Klare linser - UV filter, styrke +1,5

Varenr. 292904 Klare linser - UV filter, styrke +2,0

UV UV

UV

UV

UV

UV
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Tora

Opfylder kravene til EN166.
Den gennemsigtige indbyggede bro sikrer optimal beskyttelse af 
øjnene og giver et optimalt frit udsyn. Linserne har en 9° basislinje 
krumning som giver fortrinlig optisk kvalitet og et syn uden for-
vrængninger. Alle brillestel er forsynet med snor. Vejer kun 22g.

Varenr. 292902 Klar polycarbonat - UV filter

Eclipse

Opfylder kravene til EN166.
God prisvenlig brille i sort stel med juster bare stænger, både op/ned 
og i længde.
Linsen er af Poly carbonat med en Anti-Scratch behandling.
Fås også med smoke linse.

Varenr. 292940 Klar polycarbonat - UV filter

Visitor
Opfylder kravene til EN166. 
Disse letvægts gæstebriller har sammenstøbte sideskjolde og bro. 
Kan bruges alene eller over almindelige briller.

Varenr. 292915 Klar polycarbonat - UV filter

Jackson V30 Nemesis
Opfylder kravene til EN166.
Sporty let brille med soft touch brillestænger der giver ekstra 
komfort, brillen er elegant og strømlinet. 

Varenr. 225679 Klar polycarbonat - UV filter

Varenr. 225688 Grå polycarbonat - UV filter

Varenr. 225673 Ravgul polycarbonat - UV filter

Jackson V20 Purity
Opfylder kravene til EN166.
Let brille med god pasform med behagelige polstrede brillestænger. 
God allround brille som sidder behageligt og som giver optimal 
komfort hele arbejdsdagen igennem.

Varenr. 225654 Klar polycarbonat - UV filter

XC
Opfylder kravene til EN166
Sikkerhedsbrille med justerbar længde- og vinkelindstilling af 
brillestænger. Har meget blød næsebue der effektivt hindrer at 
brillen glider. Meget lækkert og smart design. Stort synsfelt. En brille 
hvor komfort og sikkerhed går op i en højre enhed. Vejer kun 40 
gram.

Varenr. 178545 Klar polycarbonat - UV filter

Adaptec™
Opfylder kravene til EN 166.
Sikkerhedsbrille med mange justeringsmuligheder: Stænger kan 
vippes op/ned og justeres ind/ud. Næsepuderne kan justeres op/ned 
og tilpasses næsens bredde. Linserne er anti-statiske og anti-dug 
behandlede på begge sider. Anti-dug behandling på begge sider af 
linsens gør brillen velegnet til at arbejde i områder, hvor der er høj 
luftfugtighed eller damp.

Varenr. 292950 Klar polycarbonat - UV filter

UV

UV

UV

UV

UV UV

UV
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Valg af åndedrætsværn
Hvad er et åndedrætsværn?
Åndedrætsværn er et personligt værnemiddel, der skal 
beskytte brugeren mod indåndingsfarer. Under udførsel af 
et arbejde bør det altid undgås at der indåndes farlige stof-
fer, der kan være skadelige for helbredet.
En indåndingsfare kan være forurenet luft, iltmangel eller 
begge dele samtidigt. Så vidt muligt skal der sørges for at 
luftforureningen kan nedbringes enten ved at ændre ar-
bejdsproces eller ved hjælp af tekniske foranstaltninger, så 
som ventilation. 
Valg af korrekt åndedrætsværn er ikke altid en nem opgave 
– derfor står vi gerne til rådighed med hjælp og vejledning.

Forskellige farer

Støv – Opstår når fast stof nedbrydes mekanisk. Derved 
afgives fine partikler, der kan holder sig svævende i luften, 
indtil de pga. tyngdekraften aflejres.
Tåge – Består af små væskeformige partikler dannet ved 
forstøvning af væsker eller ved kondensation af en væskes 
dampe. Tåge dannes f.eks. ved sprøjtning, galvanisering, 
opblanding og rengøring.
Røg – dannes blandt andet, når fast stof fordamper ved høj 
temperatur. Dampe fra metaller kan f.eks. afkøles, så de 
kondenserer til meget fine partikler, som oftest mindre end 
1my i diameter. Røg opstår f.eks. ved svejsning, smeltning 
og støbning.
Gasser – er stoffer, der er luftformige ved stuetemperatur, 
minder om luft ved, at de kan sprede sig frit f.eks. i en be-
holder eller over et område. Eksempler er blandt andet ilt, 
kulilte, kuldioxid, kvælstof og helium.
Dampe – er den gasformige fase af stoffer, der er enten 
væskeformige eller faste ved stuetemperaturer. De dannes 
ved fordampning fra det væskeformige eller faste stof. 
Benzin er et eksempel på et letfordampeligt stof (benzin-
dampe), og opløsningsmidler der er kemisk forskellige sam-
mensatte kulbrinter og benzin. Andre eksempler er fortyn-
der og rensevæsker. 
Iltmangel – opstår hvis luftens iltindhold falder til under 
19,5%. Det kan skyldes kemiske reaktioner, brand eller at 
andet stof fortrænger luftens iltindhold.

Typer af åndedrætsværn
Filtrerende ansigtsmaske - Maske, som dækker næse og 
mund. Består af filtermateriale, som ind- og udåndingsluften 
passerer igennem. For at lette vejrtrækningen og undgå 
kondens, kan masken være forsynet med udåndingsventil.
Halvmaske - Maske som dækker hage, mund og næse. 
Luften suges gennem filtrene ved brugerens indånding på 
grund af undertrykket i masken. Masken har ind- og udån-
dingsventiler, så luften indåndes gennem filtret, hvor den 
renses for forureningerne og udåndes gennem udåndings-
ventilen. Kan også bruges til ekstern luftforsyning eller 
trykluftforsyning.
Helmaske - Maske der dækker hele ansigtet; hage, mund, 
næse og øjnene. Giver en yderligere beskyttelse af ansigt 
og øjnene, samt en højere beskyttelsesfaktor, ellers samme 
data som halvmaske.
Turboudstyr - Batteridrevet ventilator (blæser) der suger 
luft fra omgivelserne gennem filtre og op til hoveddel (ma-
ske).
Turboudstyr findes med hel- og halvmaske, hætte, hjelm 
eller skærm samt forskellige typer af udskiftelige filtre.
Trykluftforsynet åndedrætsværn - Åndedrætsværn der 
er forsynet med trykluft fra en kompressor.  Luften ledes fra 
en kompressor via en slange til et filterpanel og herfra vi-
dere til brugeren.

Standarder for åndedrætsværn
EN 136   Helmasker 
EN 140   Halvmasker
EN 14387   Gasfiltre og kombinationsfiltre
EN 143   Partikelfiltre
EN 149:2001+A1:2009 Filtrerende ansigtsmasker 
EN 371   AX gasfiltre og kombinerede filtre mod   
   lavtkogende organiske stoffer
EN 405:2001+A1:2009  Filtrerende halvmasker med faste filtre til   
   beskyttelse mod gasser/dampe og partikler
EN 12941   Filtrerende åndedrætsværn med turboenhed,  
   samt stiv hætte
EN 12942   Åndedrætsværn med turboenhed samt   
   hel- halv- eller kvartmaske
EN 12021    Trykluft egnet til indånding
EN 14594   Trykluftforsynet åndedrætsværn 
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Vælg den rigtige beskyttelse
Identificer faren
Før man vælger åndedrætsværn, skal man finde ud af, hvad det er nød-
vendigt at beskytte sig imod. Det kan være faste eller væskeformige 
partikler, gasser, dampe, iltmangel og ekstremt høje temperaturer. Ikke 
alle typer åndedrætsværn kan beskytte mod alle disse farer. Masker med 
f.eks. partikelfilter beskytter ikke mod gasser og dampe og gas/damp-
filtre beskytter ikke mod partikler.

Forstå hvilke farlige virkninger forureningerne har
Når det farlige stof, er blevet identificeret, er det vigtigt at finde ud af, 
hvordan det kan påvirke en. Denne information er vigtig for at få brugeren 
til at forstå, hvorfor det udleverede åndedrætsværn skal anvendes.

Vælg den rigtige masketype
Åndedrætsværn findes i mange forskellige typer, der hver for sig er eg-
nede til bestemte anvendelser. Selvom visse typer anvendelsesmæssigt 
kan overlappe hinanden, er der intet åndedrætsværn, der er ideelt til alle 
situationer. Det er derfor vigtigt at forstå de enkelte typers begrænsninger, 
førend man vælger type.

Træn brugeren i korrekt anvendelse og vedligeholdelse af 
åndedrætsværnet
Når man har valgt et korrekt åndedrætsværn, er det af afgørende betyd-
ning, at brugeren trænes i korrekt tilpasning, brug og vedligeholdelse af 
åndedrætsværnet. Man skal øve påtagning og gennemføre en masketæt-
hedsprøve, for at brugeren kan få maksimal beskyttelse ved at bruge 
åndedrætsværnet.

Valg af åndedrætsværn
Når man står for at skulle vælge åndedrætsværn, skal man først og frem-
mest vælge mellem luftforsynet og filtrerende åndedrætsværn. Man skal 
vælge luftforsynet åndedrætsværn, hvis:
Der på arbejdsstedet er iltmangel eller risiko for det.
Der er høje forureningskoncentrationer (GV overskredet).
Man kan forudse, at arbejdet med masken på vil tage mere end 3 timer 
pr. arbejdsdag.
Der ikke findes filtre, som er egnede til at fjerne forureningen.

Der kan dog også være enkelte andre grunde til at vælge luftforsynet 
åndedrætsværn frem for filtrerende. Luftforsynet åndedrætsværn beskyt-
ter mod alle forureningstyper, hvis det fungerer optimalt og bruges korrekt. 

I alle andre situationer kan man vælge et filtrerende åndedrætsværn.
Filtrerende åndedrætsværn kan, under samme forudsætninger, give en 
effektiv beskyttelse, men der skal vælges det rigtige filter til situationen! 
Derfor er det afgørende at vide, hvilken forurening man skal beskytte sig 
imod. Man skal først og fremmest vide, om forureningen er partikler (støv, 
røg, fibre, tåge) eller gasser og dampe. Filtre der kan fjerne partikler, 
fjerner ikke gasser og dampe og omvendt. Derfor er det vigtigt at vælge 
rigtigt, når der skal vælges filter/filtre.

Regler om ”Genbrug af masker” 
Pr. 31. juli 2010 er alle filtrerende ansigtsmasker (støvmasker) testet og 
godkendet i henhold til EN 149:2001 +A1:2009. Maskerne kan være 
mærket N/R (non reusable) ikke til genbrug. Eller være mærket R (reusable) 
til genbrug. For at kunne genbruges skal de være testet med dolomitstøv 
(D), de skal kunne rengøres og leveres sammen med tydelige instruktioner 
i rengøring og brug, og være mærket med R

Valg af partikelfiltre
Filteret (masken) beskytter mod faste - og væskeformige partikler: støv, røg, fibre væsketåge eller mikroorganismer som f.eks. bakterier eller vira. Ma-
skernes effektivitet er stigende fra FFP1 over FFP2, til FFP3.
P1 kan anvendes hvor GV er over 5mg/m³ luft – P2 og P3 hvor GV er under dette. P3 hvor stofferne anses for at være kræftfremkaldende, samt mod bakte-
rier og vira.

Filter Farvekode Anvendelse Produktvalg

A ”Brun” Mod organiske gasser/dampe, fra stoffer med kogepunkt over 65°C Halv-/helmaske samt turboudstyr

AX ”Brun” Mod organiske gasser/dampe, fra stoffer med kogepunkt under 65°C Halv-/helmaske samt turboudstyr

B ”Grå” Mod uorganiske gasser/dampe, fra stoffer med kogepunkt under 65°C Halv-/helmaske samt turboudstyr

E ”Gul” Mod sure gasser/dampe Halv-/helmaske samt turboudstyr

K ”Grøn” Mod ammoniak og aminer Halv-/helmaske samt turboudstyr

Valg af filtre mod gasser/dampe til åndedrætsværn - Gas/dampfiltre til halv-/helmasker

Filter Anvendelse Produkt valg

P1 Beskytter op til 4xGV (faste og væskeformige partikler). 8710-8812-9310-9312

P2
Beskytter op til 10XGV (faste og væskeformige partikler ) 

8810-8822-8825-9320-9322-9928, North 4200, Keep Safe P2, samt 

Halvmaske

Beskytter op til 16XGV (faste og væskeformige partikler ) Helmaske

P3
Beskytter op til 50XGV (faste og væskeformige partikler) 8835-9332, Keep Safe P3 samt Halvmaske

Beskytter op til 200XGV (faste og væskeformige partikler) 
(P3 filtre beskytter også mod radioaktive partikler, bakterier og vira.)

Helmaske

Valg af partikelfiltre (P) til åndedrætsværn

Gas/dampfiltre inddeles yderligere i en gasfilterklasse 1 eller 2 udfra deres ydeevne: 
Maksimale brugskoncentrationer for halv- og helmasker med udskiftelige filtre.
Gas/dampfiltre, klasse 1: max. 1000 ppm 10 x GV i halvmasker- 200 x GV i helmasker laveste værdi sætter grænsen.
Gas/dampfiltre, klasse 2 :max. 5000 ppm 10 x GV i halvmasker- 200 x GV i helmasker laveste værdi sætter grænsen.

Kombinationsfiltre
Har man behov for beskyttelse mod både gasser og dampe samt partikler skal man benytte kombinationsfiltre.
Kombinationsfiltre har en sammensat benævnelse så som fx A2P3. Hvilket vil sige en beskyttelse mod organiske gasser/dampe, fra stoffer med 
kogepunkt over 65°C, med gas/dampfiltre klasse 2, samt partikler beskyttelse P3 op til 50 x GV i en halvmaske eller 200 x GV i en helmaske.
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Stof / materiale               
(Husk at se fodnoter)

Filtertyper Bemærkninger

A AX B E K
Organiske 

dampe m. koge-
pkt. over 65° C

Org. dampe m. 
kogepkt. på 

eller lavere end 
65° C

Uorganiske 
gasser

Sure gasser Ammoniak   og 
aminer

Acetone
Acrylater
Alkoholer (dog ikke methanol))
Ammoniak
Aminer K)
Asfaltrøg Komb.m P2/P3
Anilin
Bekæmpelsesmidler Komb.m P2/P3
Benzinpåfyldning L)
Blåsyre (cyanbrinte)
Brom
Butanoler
Butanon (MEK)
Butylacetat
Butylamin
Butylmercaptan (butanthiol)
Carbondioxid (kulsyre) Kun luftforsynet åndedrætsværn S200 HUSK ren trykluft
Carbonmonoxid (kulilte) Kun luftforsynet åndedrætsværn S200 HUSK ren trykluft 
Cellosolve (ethylglycol)
Cellosolveacetat                                        
Cellulosefortynder L)
Chlor (chlorgas) Brug også 3M 6096
Chlorbrinte (saltsyredampe) Komb.m P2/P3
Chlordioxid
Chlorsulfonsyre Komb.m P2/P3
Cresol (hydroxytoluen)
Cyanbrinte (hydrogencyanid)
Cyclohexan
Cyclohexanon
Dieseludstødning Kun 3M 4277 (beskytter dog ikke mod carbonmonoxid)
Diethanolamin
Diethylamin
Diethylaminoethanol
Diethylenglycol 
(dihydroxydiethylether)
Diethylether
Diethylketon (3-pentanon)
Diisobutylketon
Dimethylamin
Dimethylether
Diphenylmethandiisocyanat 
(MDI)

Luftforsynet åndedrætsværn kan være nødvendigt S200 HUSK ren trykluft 

Eddikesyre
Ethylmercaptan (ethanthiol)
Ethanol (sprit)
Ethanolamin (2-aminoethanol)
2-ethoxyethanol (ethylglycol)
2-ethoxyethylacetat (ethylgly-
colacetat)
Ethylacetat
Ethylamin
Ethylenglycol (1,2-ethandiol)
Ethylenoxid Kun luftforsynet åndedrætsværn S200 HUSK ren trykluft 
Flussyre (hydrogenfluorid) Komb.m P2/P3
Formaldehyd (formalin) Formaldehydfilter 6075 (Farvekode: Brun/olivengrøn)
Glutaraldehyd
Hexaner
2-hexanon (methylbutylketon)
Hydrogenbromid Komb.m P2/P3
Hydrogenfluorid (flussyre) Komb.m P2/P3
Hydrogenchlorid (saltsyre) Komb.m P2/P3
Hydrogencyanid (cyanbrinte)
Hydrogensulfid (svovlbrinte)

Fodnoter:

K) Organiske aminer med kogepunkt over 65oC kan optages i filtre 
både af A og K typen.

 Til organiske aminer med kogepunkt på eller lavere end 65oC 
bør kun anvendes K-filtret.

L) Kan undertiden indeholde stoffer med kogepunkt mindre end 
eller lig 65°C. I så fald skal AX-filter bruges.

Husk! Ingen filtre beskytter mod iltmangel
(under 19,5% ilt, volumen)

Gas-/damp filtertyper
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Stof / materiale               
(Husk at se fodnoter)

Filtertyper Bemærkninger

A AX B E K
Organiske 

dampe m. koge-
pkt. over 65° C

Org. dampe m. 
kogepkt. på 

eller lavere end 
65° C

Uorganiske 
gasser

Sure gasser Ammoniak   og 
aminer

Insekticider (sprøjtegift) Komb.m P2/P3
Isophorondiisocyanat (IPDI) Luftforsynet åndedrætsværn kan være nødvendigt S200 HUSK ren trykluft 
Isopropanol
Kviksølv (metallisk) Specialfilter 6096 - HgP3  (Farvekode: Hvid/rød). Beskytter også mod chlor.
Maleinsyreanhydrid Komb.m P2/P3
Maling (ikke sprøjtning).             Husk MAL-kode regler
Maling (sprøjtning). Husk MAL-kode regler Komb.m P2/P3
Methanol
2-methoxyethanol (methylglycol)
2-methoxyethylacetat 
(methylglycolacetat)
Methylcellosolve (methylglycol)
Methylcellosolveacetat
Methylethylketon (butanon, 
MEK)
Methylglycol (2-methoxyethanol)
Methylisobutylketon (MIBK)
Methylmercaptan (methanthiol)
Mineralsk terpentin
Myresyre
Nitrobenzen
Nitrogenoxid 3M 4277 ved lav koncentration, ellers luftforsyn. åndedrætsværn S200  
Nitrogendioxid 3M 4277 ved lav koncentration, ellers luftforsyn. åndedrætsværn S200
Oleum (rygende svovlsyre) Komb.m P2/P3
Oliedampe Komb.m P2/P3
Organiske opløsningsm., L) Komb.m P2/P3
Ozon  
Perchlorethylen (tetrachlor-
ethylen)
Pesticider (sprøjtegift) Komb.m P2/P3
Petroleum L)
Phenol
Phthalsyreanhydrid Komb.m P2/P3
Propanol (propylalkohol)
Propylenglycol Komb.m P2/P3
Pyridin
Quinon Komb.m P2/P3
Reaktive opløsningsmidler
Rygende svovlsyre (oleum) Komb.m P2/P3
Salpetersyre (ikke rygende)
Saltsyre (chlorbrinte) Komb.m P2/P3
Styren
Svovlbrinte (hydrogensulfid)
Svovldioxid
Svovlsyre, rygende (oleum) Komb.m P2/P3
Svovltrioxid Komb.m P2/P3
Terpentin (mineralsk og vegeta-
bilsk)
Tetrahydrofuran
Toluen
Toluendiisocyanat (TDI) Luftforsynet åndedrætsværn kan være nødvendigt S200 HUSK ren trykluft !
1,1,1-trichlorethan 
(methylchloroform)
Trichlorethylen (trichlorethen)
Triethylamin
Trimethylamin
Træimprægneringsmidler (ikke 
sprøjtning)
Træimprægneringsmidler (sprøjt-
ning)

Luftforsynet åndedrætsværn kan være nødvendigt S200 Komb.m P2/P3

Undervognsbehandling Luftforsynet åndedrætsværn kan være nødvendigt S200 Komb.m P2/P3
Xylen

Bemærkninger:

Vær bekendt med Arbejdstilsynets almene vejledning om ånd-
edrætsværn, samt de særlige regler der gælder for arbejde med 
visse stoffer/materialer (MAL-koderne) og arbejde med epoxy- og 
isocyanatforbindelser.
Den totale effektivitet af en filtermaske afhænger af korrekt valg 

af filter/filtre, af maskens tæthed til ansigtet, af udåndingsventil-
ernes funktion - og af korrekt brug, herunder korrekt vedligehold-
else.
LÆS DERFOR BRUGSANVISNINGERNE, 
DER FØLGER MED MASKER OG FILTRE.
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Vedligeholdelsesfrie masker
Vedligeholdelsesfrie masker (sikkerhedsmasker) mod faste og væ-
skeformige partikler. Maskerne er lette og praktiske i brug og 
kræver ingen vedligeholdelse. Maskernes design varierer alt af-
hængig af beskyttelsesgrad og komfort.  
De fleste masker har i dag en udåndingsventil som letter ånde-
drættet ved at mindske udåndingsmodstanden og er bedre til at 
lede varme og fugt ud af masken. Nogle modeller fås med ekstra 
kraftige elastikstropper, som sikrer at masken sidder meget tæt 
omsluttet på ansigtet. Maskerne fås pakket individuelt for øget 
hygiejne og i sammenfoldelige versioner, der ofte kan være mere 
praktiske i anvendelse.
Med vores brede sortiment af sikkerhedsmasker er det muligt at 
finde præcis den maske model der passer til den enkeltes ansigt 
og yder optimal komfort.

P2 Filtrerende åndedrætsværn mod partikler
(faste og væskeformige)

FFP2 beskytter mod sundhedsskadelige, tørre partikler og væskeformige  aerosoler med 
en grænseværdi (GV) <5 mg/m3. Maksimalt anvendelsesniveau: 10 x GV.

Keep Safe Sikkerhedsmaske FFP2 NR
Sikkerhedsmaske med udåndingsventil. Filtrerende maske opbygget af flere lag filtermateriale, 
god komfortabel model med justerbar næsebøjle og udåndingsventil for bedre komfort. 
Maksimalt anvendelsesniveau: 10 x GV.

Varenr. 104155

Æske 15 stk./karton 240 stk. Salgsenhed 15 stk.

Tilpasning af masken

Forurenet luft kan komme ind i masken ved dårlig tilpasning eller fejl på masken. 

Tjek altid din sikkerhedsmaske før du tager den på, og  sørg for at masken sidder 
tæt omkring næsen, kind og hage.

Hvis masken ikke kan tilpasses dit ansigt, så prøv med en anden maske.

Beskyttelsen af dit åndedræt vil være væsentligt mindre, hvis masken ikke slutter 
tæt.
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3M Aura™ 9322+ sikkerhedsmaske FFP2 NR D
Sikkerhedsmaske med 3M’s Cool Flow™ udåndingsventil der effektivt fjerner varm udåndings-
luft, hvilket giver en mere kølig og behagelig fornemmelse. Dette minimerer også risikoen for 
duggede briller. Filtermaterialet er med meget lav åndingsmodstand som letter vejrtrækningen 
og øger komforten. Fladt design: Ekstra blød indvendig beklædning føles behagelig mod 
huden, og gør denne maske mere komfortabel. 3-lags konstruktionen letter kommunikation. 
Hver maske er individuelt pakket. Maksimalt anvendelsesniveau: 10 x GV. 

Varenr. 109322

Æske 10 stk./karton 120 stk. Salgsenhed 10 stk.

P2 Filtrerende åndedrætsværn mod partikler
fortsat...

3M™ 8822 sikkerhedsmaske FFP2 NR D
Støbt sikkerhedsmaske med CPC-ventil reducerer ubehaget, og gør det lettere for den varme, 
fugtige udåndingsluft at komme ud af masken. De 2 hovedbånd, næsebøjlen og næsepuden 
sikrer, at den kan tilpasses efter ansigtet. Maksimalt anvendelsesniveau: 10 x GV

Varenr. 108822

Æske 10 stk./karton 240 stk. Salgsenhed 10 stk.

3M™ 8810 sikkerhedsmaske FFP2 NR D
Pålidelig letvægtsbeskyttelse mod partikler. Filtret holdes på afstand pga. den kopformede 
konstruktion. De 2 hovedbånd, næsebøjlen og næsepuden sikrer, at den kan tilpasses efter 
ansigtet. Maksimalt anvendelsesniveau: 10 x GV

Varenr. 108810

Æske 20 stk./karton 240 stk. Salgsenhed 20 stk.
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P3 Filtrerende åndedrætsværn mod partikler
(faste og væskeformige), bakterier og vira

FFP3 Det højeste beskyttelsesniveau iht. Europæisk standard. FFP3 beskytter mod gifti-
ge, faste partikler,  radioaktivt støv, bakterier, virus og væskeformige aerosoler med en 
grænseværdi (GV) <5 mg/m3. Maksimalt anvendelsesniveau: 50 x GV.

Keep Safe Sikkerhedsmaske FFP3 NR
Sikkerhedsmaske med udåndingsventil. 
Filtrerende maske opbygget af flere lag filtermateriale, god komfortabel model med justerbar 
næsebøjle og justerbare stropper samt udåndingsventil for bedre komfort. 
Maksimalt anvendelsesniveau: 50 x GV.

Varenr. 100165

Æske 5 stk./karton 60 stk. Salgsenhed 5 stk.

3M™ Aura™ 9332+ sikkerhedsmaske FFP3 NR D
Sikkerhedsmaske med 3M’s nye udåndingsventil Cool Flow™ ventil der effektivt fjerner varm 
udåndingsluft, hvilket giver en mere kølig og behagelig fornemmelse. Dette minimerer også 
risikoen for duggede briller. Filtermaterialet er nu med meget lav åndingsmodstand som letter 
vejrtrækningen og øger komforten. Fladt design: Ekstra blød indvendig beklædning føles 
behagelig mod huden, og gør denne maske mere komfortabel. 3-lags konstruktionen letter 
kommunikation. Hver maske er individuelt pakket. Maksimalt anvendelsesniveau: 50 x GV.

Varenr. 109332

Æske 10 stk./karton 120 stk. Salgsenhed 10 stk.

3M™ 8835 sikkerhedsmaske FFP3 NR D
Sikkerhedsmaske med 3M’s nye udåndingsventil Cool Flow™ ventil. Åndingsmodstanden 
reduceres pga. det unikke design med øget filterareal. De justerbare stropper, tætningsringen 
langs maskekanten, samt udåndingsventilen, sikrer maksimal sikkerhed og komfort. Maksimalt 
anvendelsesniveau: 50 x GV.

Varenr. 108835

Æske 5 stk./karton 50 stk. Salgsenhed 5 stk.
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3M™ 4277 Organiske dampe/uorganiske og 
sure gasser/partikler FFABE1P3D R 
Beskytter mod organiske dampe med kogepunkt over 65ºC, uorganiske, sure gasser op til 10 x 
GV eller 1000 ppm, laveste værdi sætter grænsen. Partikler op til 50 x GV Anvendelsesområder: 
Brug af mange opløsningsmidler (xylen, MEK, toluen...). Brug af klorin, blegemiddel, klorbrinte, 
svovldioxid, svovlbrinte. En lang række svejseprocesser, ozon 10 x GV.

Varenr. 104277

Æske a 1 stk. Salgsenhed 1 stk.

3M™ 4279 Organiske dampe/uorganiske og 
sure gasser/ammoniak/partikler FFABEK1P3D R  
Beskytter mod organiske dampe med kogepunkt over 65ºC, uorganiske og sure gasser samt 
ammoniak op til 10 x GV eller 1000 ppm, laveste værdi sætter grænsen. Partikler op til 50 x GV 
Anvendelsesområder: Brug af ammoniak, methylamin, klorin, blegemiddel, klorbrinte, 
svovldioxid, svovlbrinte, opløsningsmidler.

Varenr. 104279

Æske a 1 stk. Salgsenhed 1 stk.

3M 4000-serien
Sikkerhedsmasker mod gasser og dampe/
faste og væskeformige partikler
Åndedrætsværn i 4000-serien fra 3M er et sortiment af halvmasker, som er klar til anven-
delse, vedligeholdelsesfrie og konstruerede for en effektiv og bekvem beskyttelse mod flere 
forskellige gas-, damp- og partikelrisici, som forekommer i forskellige dele af industrien. Ved 
brug af en unik filterteknik, får man en konstruktion med en meget lav profil, som ikke be-
grænser udsynet og samtidig er meget komfortabel. Maskerne leveres i en genlukkelig pose 
for praktisk og hygiejnisk opbevaring, når masken ikke anvendes.

Maskerne er mærket i gasfilterklasse 1 og 2 samt P2 eller P3 for partikelfiltrene. R for gen-
brug og D for test med dolomitstøv, der sikrer at modstanden i filteret kun stiger langsomt i 
takt med støvoptagelsen. Indeholder ikke latex.

Maskerne er godkendte efter standard EN 405:2001+A1:2009.

3M™ 4255 Organiske dampe/partikler FFA2P3D R 
Beskytter mod organiske dampe med kogepunkt over 65ºC op til 10 x GV eller 5000 ppm, 
laveste værdi sætter grænsen. Partikler op til 50 x GV Anvendelsesområder: Konventionel 
sprøjtemaling. Brug af mange opløsningsmidler (xylen, MEK, toluen...). Brug af resin, fernis, 
klæbestoffer.

Varenr. 104255

Æske a 1 stk. Salgsenhed 1 stk.

Freedom halvmaske P3
Opfylder kravene til EN 405.
Vedligeholdesfrie halvmaske som giver en god beskyttelse, Effektiv dobbeltkonstruktion 
betyder meget høj sikkerhed til en lang række af arbejdsopgaver. Den leveres komplet klar til 
brug, med fastmonteret filtre, så ingen dele eller filtre skal udskiftes. Masken har en god komfort 
og pasform. Ideel til brug ved korte arbejdsopgaver. Maximalt anvendelsesniveau: 50 x GV.

Varenr. 105242 Æske a 1 stk./karton 10 stk.



Åndedrætsværn

52  RING 70 15 23 00

Varenr/enhed            Filter Æske Beskytter mod

102125  1 par 3M 2125 P2 R 10 par Partikler op til 10 x GV med halvmasker og 16 x GV med helmasker

102135  1 par 3M 2135 P3 R 10 par Partikler op til 50 x GV med halvmasker og 200 x GV med helmasker

102138  1 par 3M 2138 P3 R 10 par Partikler op til 50 x GV med halvmasker og 200 x GV med helmasker

og sure gasser og organiske dampe under GV

100502  1 par  Filterholder 502

Varenr/enhed            Filter Æske Beskytter mod

106055  1 par 3M 6055 A2 4 par Organiske dampe (kogepunkt over 65°C)

106057  1 par 3M 6057 ABE1 4 par Organiske dampe, uorganiske og sure gasser

106059  1 par 3M 6059 ABEK1 4 par Organiske dampe, uorganiske og sure gasser, ammoniak og derivater

106098  1 par 3M 6098 AXP3 4 par
Til brug mod lavtkogende, organiske dampe (kogepunkt < 65°C ) og partikler
(brug kun helmaske)

106035  1 pakke 3M 6035 P3 R 20 stk. Partikler op til 50 x GV med halvmasker og 200 x GV med helmasker

Kræves der en kombination af gasser/dampe med støvfiltre, skal der bruge adapter 3M 502 til 2000 serien 
og til 5000-seriens støvfiltre bruges adapter 3M 501.

3M™ Filtre 2000-serien

3M™ Gas, damp og partikel filtre 6000-serien

Varenr/enhed            Filter Æske Beskytter mod

105925 3M 5925 P2 R 1 par Partikler op til 10 x GV med halvmasker og 16 x GV med helmasker

105935 3M 5935 P3 R 1 par Partikler op til 50 x GV med halvmasker og 200 x GV med helmasker

100501  1 par   Filterholder 501

3M™ Filtre 5000-serien

filterholder 501

filter 5925

------------------

--------

--------

--------
-------- -------- --------
--------
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3M™ halvmaske 7500
Opfylder kravene til EN140 Genbrugelig letvægtsåndedrætsmaske. Meget komfortabel maske 
som har 3M-bajonetfatninger. Bruges med udskiftelige tvillingefiltre mod gasser/dampe og/eller 
partikler: serie 2000, 5000, 6000 eller S-200+ trykluftsystem. Masken har en udåndingsventil, 
der letter udåndingen og mindsker ophobning af varme og fugt i masken, hovedstrop med 
indstillelig hovedbøjle.  Masken holder faconen under hårdt arbejde. Kræver minimum af 
vedligeholdelse, findes i 3 størrelser. Masken er fremstillet i et tyndt og blødt silikonemateriale, 
der gør masken smidigere og mindsker trykket mod ansigtet. 

107501  Str. Small Salgsenhed 1 stk.

107502  Str. Medium Salgsenhed 1 stk.

107503  Str. Large Salgsenhed 1 stk.

3M™ 6000-serien genanvendelige halvmasker

3M™ 7500-serien genanvendelige halvmasker

3M™ 6500-serien genanvendelige halvmasker

3M™ 6000-serien fra 3M er økonomisk med et lille vedligeholdelsesbehov, let håndtering og ekstrem letvægt. Alle masker har 3M™ 
bajonetfatning, som gør det muligt at tilslutte forskellige typer af filtre, som beskytter mod gasser, dampe og partikler, afhængig af 
brugerens behov.

3M™ 7500-serien sætter ny standard inden for komfort. Samtlige masker har 3M™ bajonetfatning til forskellige typer af letvægtsfil-
tre, som beskytter mod gasser, dampe og partikler afhængig af brugerens behov.

3M™ 6500 seriens halvmasker er designet til krævende og snavsede arbejdsmiljøer.
Masken er komfortabel, holdbar og stabil med en tætsluttende og behagelig ansigtstætning i silikone og en slidstærk konstruktion.

3M™ halvmaske 6000
Opfylder kravene til EN140
Genbrugelig letvægtsåndedrætsmaske. Enkel og praktisk maske som har 3M-bajonetfatninger. 
Bruges med udskiftelige tvillingefiltre mod gasser/dampe og/eller partikler: serie 2000, 5000, 
6000 eller S-200+ trykluftsystem. Masken har en udåndingsventil, der letter udåndingen og 
mindsker ophobning af varme og fugt i masken.  Kræver minimum af vedligeholdelse. Et godt 
valg både økonomisk og sikkerhedsmæssigt. Er fremstillet af elastomer.

106100  Str. Small Salgsenhed 1 stk.

106200  Str. Medium Salgsenhed 1 stk.

106300  Str. Large Salgsenhed 1 stk.

3M™ halvmaske 6500QL
Opfylder kravene til EN140
6500QL er en robust, komfortabel halvmaske med Quick Latch spænde;  med et lille træk i 
spændet løsnes hovedbåndet, og masken kan nu tages af. Det er ikke nødvendigt at tage hjelm 
eller visir af først. Masken har bajonetfatning og filtrene i serie 2000, 5000 og 6000 passer til. 
Masken har CoolFlow™ udåndingsventil for lav åndingsmodstand og komfort. Ansigtstætning i 
silikone. Formstabil.

106520  Str. Medium eller Large Salgsenhed 1 stk.
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Helmaske Optifit

Opfylder kravene til EN136. Ergonomisk helmaske med godt udsyn. Masken er lavet af 
silikonegummi. De 5 justerbare hovedremme gør det nemt at tilpasse masken, så den kommer 
til at side helt tæt mod ansigtet. Der er talemembran. Visiret er af polycarbonat. Godkendt til 
brug sammen med Compact Air 200.

336118 Helmaske Optifit sort silicone, str. Medium 1 stk.

336119 Helmaske Optifit sort silicone, str. Large 1 stk.

336114 Dækrude til Optifit helmaske 25 stk.

Halvmaske North 7700

Behagelig halvmaske i blødt silikonegummi. Et meget hudvenligt, holdbart og formstabilt 
materiale. Vejer ikke meget og har meget lav åndingsmodstand. Har meget god balance.
Mulighed for brug af briller.

133605 Halvmaske North 7700 1 stk.

Helmaske Panorama

Helmaske af EPDM-gummi. Med DIN gevind til montering af Compact air og filtre. Det store 
klare glas giver brugeren et perfekt udsyn. Masken er utrolig behagelig at have på og er nem at 
rengøre og vedligeholde. Masken kan forsynes med dækruder.

188300 Helmaske Panorama 1 stk.

Hoveddele med gevindfatning

Honeywell masker kan benyttes sammen med Compact Air systemet og kan også benyttes 
individuelt med DIN filtre påmonteret direkte på maskerne.

3M™ 7907S helmaske
Opfylder kravene til EN136 klasse 2. Helmasken er det bedste valg for brugere, som er udsat for 
skiftende koncentration af forskellige forurenende stoffer, som kræver alsidig beskyttelse. 
Helmasken kan bruges sammen med 3M bajonetfiltre, S-200+ luftforsyningssystemet, eller en 
kombination af disse. Silikonemaske med 6 punkts-stropper, glas af polycarbonat. (Ridse- og 
slagfast).

107907 Helmaske Salgsenhed 1 stk.

107290 Opbevaringsboks Salgsenhed 1 stk.
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Compact Air®

Compact Air® er et turboåndedrætsværn forsynet med tre filtre 
(DIN-gevind). Enheden kan beskytte mod faste partikler, gasser 
eller dampe, eller mod en kombination af disse, afhængig af hvil-
ken type filter som anvendes. Den forurenede luft suges ind gen-
nem de tre filtre og renses. Luften føres herefter gennem en luft-
slange op til hoveddelen.
Motorsystemet leveres med et genopladeligt batteri, en oplader, 
bælte med rygstøtte samt slange for tilslutning til maske, luft-
hætte eller lignende. Enheden er udført i brudsikker ABS-plast og 
tåler kraftige stød og slag. Systemet leveres i en praktisk blå kuf-
fert.

Compact Air® 

Compact Air® 200
Varenr.              Beskrivelse Antal enh.

336120 Batteri til Compact Air 200 1 stk.

336121 Lader til Compact Air 200 1 stk.

357145 Slange til Compact Air 200 1 stk.

336117 Enhed, uden maske 1 stk.

Varenr.              Beskrivelse Antal enh.

358101 Sampak med gevindfatning 1 stk.

258110 Batteri Compact Air 1 stk.

358113 Lader til Compact Air 1 stk.

357145 Slange til Compact Air 1 stk.

258130 Bælte 1 stk.

358100 Sampak med bajonetfatning

med
alarm

Compact Air® komplet 
sammensættes individuelt

Compact Air® komplet 

Compact Air® med tilhørende maske og øvrig hovedbeskyttelse kan også leveres i de 
praktiske  kasser. Her er plads til det hele i kassen, det ligger godt og forsvarligt og er 
desuden rent og støv-frit, så længe plomberingen er intakt.
Med en komplet sæt løsning får du styr på sikkerhed og en praktisk transportløsning. 
Bunzl sørger for at pakke hver enkel kasse, så den leveres lige efter brugerens 
individuelle behov. Indeholder et komplet sæt til en person. Eneste der skal tilkøbes er 
DIN filtre. - Kontakt Bunzl for bestilling af din individuelle pakkeløsning.

371096 Tom box 1 stk.

Compact Air® og Compact Air® 200 leveres 
uden maske.
Se masker side 54 og 56
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Junior B-skærm
Orange lufthætte til montering på Compact Air. Meget let og behagelig at have på og med lavt 
støjniveau i hætten. Er forsynet med hagerem for at hindre at hætten falder af hvis brugeren 
læner sig frem. Den udskiftelige ansigtstætning er med til at sikre et overtryk i lufthætten. 
Junior B-hætten kan forsynes med udskiftelige dækruder. Kan også leveres med sikkerheds-
hjelm i hætten.

190474 Junior B-skærm 1 stk.

190478 Junior B-skærm med hjelm 1 stk.

Junior A-skærm
Skærm til lufttilførsel fra Compact Air. Med pandeskjold og hagebeskyttelse af helt klart 
slagfast materiale. Klart visirglas giver brugeren et perfekt udsyn under arbejdet. Justerbart 
hovedbånd. Ansigtstætningen sikrer et overtryk inde i skærmen og beskytter dermed mod 
partikler. Junior A-skærmen er antidugbehandlet og kan forsynes med udskiftelige dækruder.

190205 Junior A-skærm 1 stk.

190225 Pandeskjold 1 stk.

Hoveddele med bajonetfatning

Varenummer Type Beskytter mod Antal

178600 Filter P3 Partikler 1 stk.

178800 Filter A2  Organiske dampe 1 stk.

178805 Filter A2P3 Organiske dampe/partikler 1 stk.

178304 Filter A2B2P3 Organiske, uorganiske/partikler 1 stk.

178815 Filter A2B2E2K2 P3 XL Organiske, uorganiske, svovldioxid, ammoniak/partikler 1 stk.

178801 Filter B2P3 Uorganisk/partikler 1 stk.

178508 Filter K2 Ammoniak og aminer 1 stk.

178509 Filter A2B2E2K2 Hg P3 Multifilter med kviksølv 1 stk.

Filtre med DIN gevind
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Airvisor 2 DAC  MV Kit til industri

MV serien har støbt pandeskjold, og visirkant der også dækker hagen.
Indeholder: Polycarbonat visir (EN 166 2 B F), 2 stk dæk ruder,1 stk pandeskjold, hoved- og 
halsbeklædning og bælte komplet med trykluftadaptor med kulfilter, advarselsfløjte og 
lynkobing (DAC double action connectors) og opbevaringstaske. EN 14594 klasse 4A.

134270 Kit til industri 1 sæt

Airvisor 2 DAC kit til kemisk industri

Indeholder: Acetat kemisk resistent visir (EN 166 2 F), 2 stk dæk ruder,1 stk pandeskjold med 
skum tætning, hoved- og halsbeklædning og bælte komplet med trykluftadaptor med kulfilter, 
advarselsfløjte og lynkobing (DAC double action connector) og opbevaringstaske.
Standard serien har aluminiumskant på visir. EN 14594 klasse 4A.

134271 Kit til kemisk industri 1 sæt

DAC-trykluftslange, 10 m

Trykluftslange med 2-hånds betjent kobling.

134279 Slange til kit, grøn 1 stk.

Airvisor 2 

Airvisor 2 er et trykluftforsynet åndedrætsværn, designet til at 
overholde EN 14594 i forbindelse med et filter system.
Trykluft regulatoren i bæltet har advarselsfløjte, som aktiveres 
når luftforsyningstrykket er for lavt.
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3M™ Jupiter™ enhed

3M™ Jupiter™ sampak

3M™ Jupiter™ Turbo
Opfylder kravene til EN 12941 (Gas/damp/partikel beskyttelse)

3M™ Jupiter™ er et bekvemt, brugervenligt turboånde-
drætsværn som beskytter mod faste partikler, gasser og dam-
pe, eller mod en kombination af disse, afhængig af, hvilken 
type filtre som anvendes. Den forurenede luft suges ind gen-
nem to ens filtre og renses. Luften føres herefter gennem en 
luftslange op til hoveddelen. En integreret lyd- og lysalarm an-
giver om luftstrømmen inde i hoveddelen aftager eller om bat-
teriniveauet bliver lavt.

Varenr.              3M prod. nr. Beskrivelse Antal enh.

850010 085-00-10P Jupiter turbo inkl. komfortbælte 1 stk.

230310 BPK-01 Rygmontering 1 stk.

• On/off-kontrol med styreenhed. Lyd- og lysalarm ved lav luftstrøm
   og lavt batteriniveau.
• Tilslutning af luftslange

• Fem forskellige typer filtre
• Komfortbælte for god pasform og enkel rengøring
• Ergonomisk design med lav profil og bløde former for den bedste komfort 
• Minimalt vedligeholdelsesbehov
• Tåler dekontamineringsbad
• Intelligent batterioplader som optimerer batteriets levetid
• Findes også i sampakken klar til anvendelse

Egenskaber og fordele

Varenr.              3M prod. nr. Beskrivelse Antal enh.

130100 Jupiter sampak Jupiter sampak uden hoveddel 1 pk.
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3M™ Jupiter filtre

3M™ Tilbehør
Varenr.    3M prod. nr. Beskrivelse Antal enh.

170063 007-00-63P 4 timers NiMH batteri (std)  (ladetid: max 6 timer) 1 stk.

170064 007-00-64P 8 timers NiMH batteri (std)  (ladetid: max 8 timer) 1 stk.

130058 003-00-58PEU Intelligent enkelt batterilader (4 t og 8 t batteri) (std. & EX) 1 stk.

152036 BT-20L Luftslange BT-20L, polyurethan 1 stk.

252523 52523 Luftslange BT-30L, selvjusterende, 52,5-85 cm 1 stk.

252606 52606 Luftslange BT-40L, kraftig, 84 cm, gummi 1 stk.

145097 BLT12 Komfort bælte 1 stk.

Varenr.       3M prod. nr. Beskrivelse Antal enh.

Jupiter filtre skal altid udskiftes parvis på enheden. Bemærk: Sælges pr. stk.

610002 461-00-02 Forfilter (støv og andre partikler) 120 stk.

200025 450-00-25 TH2PSL partikelfilter 1 stk.

530025 453-00-25 TH2A2PSL kombineret filter 1 stk.

530925 453-09-25 TH2A2BEK1PSL kombineret filter 1 stk.

52036
52523
52606

Løsdele til Jupiter
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3M™ Jupiter™ turbo hoveddele

3M™ Jupiter™ bløde hætter anvendes sammen med turboåndedrætsværn eller trykluftsystem. Foruden åndedrætsbeskyttelse giver hætterne også 
beskyttelse for hoved, hår, nakke og skuldre samt øjne og ansigt. 
Overdelene opfylder kravene til EN12941 med Jupiter Turbo system og EN 14594 med trykluftsforsynet åndedrætsværn.

Sammensættes et system af Jupiter-enhed, en BT luftslange og en Jupiter™ hoveddel opnås NBF (nominel beskyttelses faktor) på 500(TH3).

3M™ S-133 Hætte
Hætte med integreret hovedbånd, hvid, M/L, Tyvekhætte, med QRS koblingsfunktion. Til 
beskyttelse af hoved, ansigt, nakke og skulder. Lufttilførslen sker gennem to kanaler over 
panden, desuden mulighed for yderligere lufttilførsel over hovedet. Mindsket risiko for dug 
takket være luften som strømmer igennem hætten. Egnet til laboratorier, pharmaceutisk 
industri, træindustri, overfladebehandling, landbrug m.m.

345832 S-133 M/L 1 stk.

3M™ S-333LG Hætteoverdel
Hætte med integreret hovedbånd. Overfladebehandlet polypropylen som er et blødere, mere 
støjsvag, mere holdbart og mere bekvemt stof. Lamineret polypropylen. Dækker hoved og 
ansigt og giver øjen- og ansigtsbeskyttelse som EN166 mod væskestænk og partikler. 
Visir i polyester.

145881 S-333LG, str. M/L 1 stk.

145800 S-333LG, str. S/M 1 stk.

3M™ M-106 Visir
M-106 beskytter åndedrættet, øjnene og ansigtet. Det store polykarbonat visir giver et stort 
synsfelt. Visiret  sidder meget bekvemt på hovedet og er letvægt med en udmærket balance. 
Skruejusteringen gør at du let kan indstille hovedbåndet til din hovedstørrelse. Polykarbonatvisi-
ret er med sin specialbelægning stød- og ridsebestandig samtidig med det også tåler kemikalier 
bedre end acetatvisir. Visiret kan kombineres med 3M™ Peltor™ høreværn.

564143 M-106, Visir polykarbonat 1 stk.

3M™ S-655 Hætte  
Let hætte i lamineret polypropylen med komforthovedbånd. Har stort visir med bredt synsfelt 
og mindskede refleksioner. Der er plads til, at brugeren kan bære briller under hætten. Multi 
justerbar hoveddel. Dækker hoved, ansigt, nakke og skuldre. Dobbeltkrave. Giver øjen- og 
ansigtsbeskyttelse som EN166 mod væskestænk og partikler. Visir i polyester. Med udskiftelig 
hætte.

100655 Hætte 1 stk.

200605 Udskiftningshætte, S-605-10 1 stk.

3M™ M-306 Visir
M-306 beskytter ikke bare åndedrættet, øjnene og ansigtet, men også hovedet. Foruden alle 
fordelene som også M-106 har, har M-300 en integreret hjelm godkendt efter EN397. Det giver 
en komplet beskyttelse også i barskere miljøer som tung industri, stålværk og byggepladser. 
Modellen kan kombineres med 3M™ Peltor™ høreværn.

200306 M-306 1 stk.

200927 M-927, Visir polykarbonat 5 stk.

200928 M-928, Visirbeskyttelse 10 stk.

S-333LG

S-133

S-655

M-106

M-306
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3M™ Aircare™ trykluftslanger

Slangerne leveres med 3/8” BSPT konisk udvendige gevind i begge ender.

Varenr. 3M prod. nr. Beskrivelse Antal enh.

180030         3080030 10 meter trykluftsslange 1 stk.

180031 3080031 30 meter trykluftsslange 1 stk.

3M™ Aircare™ filterpanel
Filterpanel til brug med trykluftanlæg. Filterpanelet tilsluttes lufttryksanlægget som udtag til 
brugeren, således at trykluften bliver filtreret og får en kvalitet der gør den egnet til indånding. 
Luften filtreres gennem 3 forskellige filtre. Regulatoren på Aircare panelet kan justere 
udgangstrykket i området fra 0-10 bar. Leveres uden koblinger.

Varenr. 3M prod. nr. Beskrivelse Antal enh.

145303 ACU-01 Aircare vægmonteret filterpanel 1 stk.

145329 ACU-10 Aircare filter udskiftningskit 1 stk.

3M™ Versaflo™ regulator V-500E

Godkendt til: EN14594. Regulatoren kan kombineres med alle slags modulære hoveddele fra 
3M og sikrer en individuel, jævn, justerbar luftstrøm. Kræver et arbejdstryk på 3,5-8 bar og er 
ekstrem støjsvag(< 65 dBA). Luftstrøm på 170-305 l/min. Det integrerede aktive kulfilter 
bortfiltrerer lugt fra slangen. 3M™ AirCare™ filtreringsenhed kan også tilsluttes for at rense 
trykluften, inden den føres ind i regulatoren. Takket være den ekstra tilslutning kan en 
trykluftpistol eller andet trykluftværktøj tilsluttes til regulatoren uden at der bliver variationer i 
luftstrømmen inde i åndedrætsværnet. Har indbygget signal som advarer ved lav luftstrøm. 
Ideel til anvendelse i den kemiske industri og medicinalindustri og ved sprøjtemaling samt 
metalbearbejdning. Vægt: 550 g.

Varenr. 3M prod. nr. Beskrivelse Antal enh.

230500 V-500E Versaflo™ regulator 1 stk.

3M™ S200+ Trykluftsystem

Overholder kravene til EN 14594:2005. 3M S200+ trykluftsystem er en opdateret model af 
S200. Regulatoren kan kombineres med 3M halmasker 6000 og 7500 samt 3M helmaske 
7907s. Robust bajonetkobling til maske og filter giver nem og sikker montering. Lufttilførelsen 
kan justeres. Der følger en kontrol pose med til tjek af luftstrømmen.

Varenr. 3M prod. nr. Beskrivelse Antal enh.

134200 OHS 200 Bælteregulator og slange 1 stk.



Motoriseret Turboenhed
Compact Air
se side 55

Helmaske Panorama
se side 54

Beskyttelsesdragt Safetex 5/6
se side 90

Sikkerhedssko
se fra side 146
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Det er en god idé at være på vagt, hvis der er asbest i de byggematerialer, du skal håndtere. Det er 
dokumenteret, at asbest kan forårsage skade, hvis det kommer ind i kroppen. Derfor har vi valgt at 
skrive et særskilt tema om de forholdsregler, du skal tage.  Vi hjælper dig her med at vælge effektiv 
sikkerhedsudstyr, der værner om din sundhed. 

TEMA: ASBEST 

Nedrivning – hvor der er asbest!

I mere end 20 år har der været forbud mod at bruge as-
best. Trods dette kan du stadig risikere at blive udsat for 
sundhedsskadeligt asbeststøv under nedrivning af bygnin-
ger eller bygningskomponenter. 

Hvad er asbest?
Asbest er en gruppe mineraler, der i en årrække blev benyt-
tet som isolering, brandsikring og forstærkning i en række 
forskellige produkter i byggebranchen.

Der findes forskellige former for asbest, men alle er sund-
hedsskadelige. Fibrene er utrolig tynde og kan ikke ses 
med det blotte øje. De er meget stærke og hårdføre, og de 
kan modstå meget høj varmepåvirkning.
 
Sundhedsskadelig
Når asbeststøv kommer ind i kroppen, vil organismen 
forsøge at nedbryde eller udstøde det. Asbestens stærke 
egenskaber gør, at kroppen ikke kan nedbryde den, så stø-
vet forbliver i kroppen og forårsager skade.

Specielt lungerne er udsatte for ophobning og skade fra 
asbestfibrene. Det skyldes, at de fine fibre trænger ud i 
lungernes allerfineste forgreninger, hvor de aflejrer sig.

Udsættes man for asbeststøv gennem længere tid, med-
fører det risiko for udvikling af asbestose (asbestlunger), 
forskellige former lungekræft samt mave- og tarmkræft.

Hvor møder du asbest? 
Under ombygning, nedrivning og vedligeholdelsesarbejde 
er der en risiko for, at man støder på asbest. Det kan være 
svært at vide, om en bygning indeholder asbest, men i byg-
gematerialer fra før slutningen af 1980’erne er det fornuf-
tigt at gå ud fra, at det er tilfældet. Siden sidst i 1980’erne 
har asbest været forbudt, uden at det er indkapslet i andet 
materiale. 

Regler, ansvar og registrering
Alle former for indvendig asbest i bygninger til erhvervsfor-
mål skal registreres af ejer eller bygherre. Håndværkere og 
reparatører skal have en fortegnelse over, hvor i bygningen 
der er asbestholdigt materiale, hvis det har betydning for 
arbejdets udførelse.

Ifølge arbejdsmiljøloven kan arbejdsgiver og bygherre på-
drage sig strafansvar, hvis de ikke overholder asbestreg-
lerne. I forbindelse med byggeri skal bygherre udarbejde 
en skriftlig plan for sikkerhed og sundhed under arbejdets 
udførelse, hvis der er mere end ét firma og flere end 10 
personer på byggepladsen samtidigt. 

Uddannelse og instruktion 
Foretages indvendig nedrivning af asbestholdigt materiale, 
skal medarbejderne have gennemgået en særlig uddannel-
se i håndtering af asbest. Uddannelsen skal være godkendt 
af Arbejdstilsynet. Mere info herom se www.asbest.dk.  

Ved arbejde med nedrivning af asbestholdigt materiale 
udendørs, kan medarbejderne nøjes med at have gennem-
gået et særligt oplærings- og instruktionsforløb. Unge un-
der 18 år må ikke arbejde med asbestholdige materialer.

Her i kataloget har vi medtaget nogle retningslin-
jer for arbejdet med asbest. Det er dog ikke alle 
regler og forordninger, vi har med. 

I slutningen af temaafsnittet kan du se, hvor du 
finder uddybende materiale.



 Nødvendigt sikkerhedsudstyr

Ved håndtering af asbest er der brug for personlige værne-
midler til beskyttelse mod fibrene. 

Under arbejdet med asbestholdigt materiale vil der altid 
være risiko for forekomst af støv med de farlige fibre, og 
det skal der tages højde for. Arbejdsopgaverne kan dog 
være af forskellig karakter, så støvpåvirkningen i omgivel-
serne kan også variere.

Personlige værnemidler skal skiftes hyppigt og må ikke 
bæres under spisepauser. De må ikke bæres uden for det 
sted, hvor arbejdet med asbestholdigt materiale foregår.
Kasserede værnemidler skal samles i støvtæt emballage og 
bortskaffes som asbestholdigt affald.

Asbestaffald
Alt asbestholdigt affald skal klassificeres ud fra de tre typer, 
der er nævnt her. Inden affaldet afleveres, skal du kontakte 
det kommunale miljøkontor, som anviser hvor affaldsty-
perne skal deponeres. 

Type 1: 
Asbeststøv samt stærkt støvende asbestholdigt affald som 
plastikafdækning, tape, filtre og handsker mv. 
Opbevares og transporteres i tæt lukket emballage mærket 
“Asbest”. Skal deponeres på godkendt modtagestation.

Type 2: 
Asbestholdigt affald der støver, fx bløde lofts- og væg-pla-
der, knust eternit og isoleringsmateriale mv. Materialet skal 
være befugtet.
Opbevares og transporteres i dobbelt plastsække eller 
plastfolie, så støv undgås. Skal deponeres på godkendt 
specialdepot.

Type 3: 
Ikke støvende asbestholdigt affald. Asbesten skal her være 
fastbundet, fx ikke beskadigede eternitplader.
Afleveres på godkendt specialdepot
Husk at alt affald af Type 1 og 2 skal være tydeligt mærket 
med “Asbest”

Specialposer og tape påtrykt “Asbest” 
er en del af vores sortiment til brug
ved asbestarbejde.

 

 

  I nedenstående skema finder du en oversigt over brugen af værnemidler i forskellige situationer

1. ASBEST 

Arbejdstype Åndedrætsværn Handsker Dragter

Regler Produkt Regler Produkt Regler Produkt

Indvendigt arbejde 

Meget støvende Trykluftforsynet 
åndedræstværn. 
Max 4 timer/dag. 

Versaflo V500S 
med maske og 
tilbehør

Ingen regler, dog 
anbefaler Bunzl 
heldyppet nitril-
handske 

N1700 Nitrotough Beskyttelsesdragt 
Type 5/6

Safetex T65 eller 
ligende 

Mindre støvende Helmaske med 
motoriseret 
turboenhed, m/ 
P3 filtre.*                 
Max 6 timer/dag.

Compact Air eller 
Jupitor, samt P3 
filtre

Beskyttelsesdragt 
Type 5/6

Udvendigt arbejde 

Meget støvende Helmaske med P3 
filtre

Compact Air eller 
Jupitor, samt P3 
filtre

Ingen regler N1700 Nitrotough Beskyttelsesdragt 
Type 5/6

Safetex T65 eller 
ligende

Mindre støvende Halvmaske med 
P3 filtre

Alm. arbejdshand-
sker, evt. All tec 
Pro

Beskyttelsesdragt 
Type 5/6

* Alternativt kan benyttes alm. filtrerende åndedræstsværn (uden motor). Dog max 3 timer/dag.

SÅDAN HÅNDTERER DU ASBEST



 Arbejdets udførelse

Forsegling
For at mindske spredningen af asbestfibre fra selve arbejds-
området til andre rum eller steder skal saneringsområdet 
forsegles. Til hjælp med denne opgave har Bunzl et udvalg 
af tape og plastfolier til netop denne type forsegling.
Forseglingen kan gøres ved opbygningen af støvvægge 
(plastfolie på lægteskelet), der afgrænser arbejdsområ-
det. Inde i det forseglede arbejdsområde skal der konstant 
være undertryk, så det forurenede støv ikke bliver spredt til 
omgivelserne. Undertrykket etableres ved hjælp af en eller 
flere luftrensere med HEPA filtre. 

Skiltning
Uden for arbejdsområdet opsættes ad-
varselsskilte på døre, støvvægge, ved ad-
gangsslusen og øvrige relevante steder, 
hvor det er hensigtsmæssigt at skilte med 
asbestarbejde. 

Adgangsforhold
For at sikre, at der ikke spredes asbeststøv 
til omgivelserne uden for et afgrænset arbejdsområde, må 
der kun være adgang til saneringsområdet gennem en ad-
gangssluse. En adgangssluse består normalt af tre kamre 
bygget af et lægteskellet med et forhæng af løsthængen-
de plastfolie mellem rummene.  

Adgangsslusen kan enten bygges med eller uden ba-
deforhold. Er den uden, skal der i umiddelbart nærhed 
være to omklædningsrum og baderum. Alternativt kan 
man bruge specielt indrettede omklædningsvogne til  
formålet.

Grovsanering
Denne del af arbejdet er den reelle fjernelse af det asbest-
holdige materiale. Her fjernes de grove dele, som forsigtigt 
placeres direkte i plastsække eller kasser med plastsække i. 
Plastsækkene lukkes og tiltapes med ”Asbest” tape. 

Alt asbestaffald skal opbevares i aflåst rum eller container 
med påskriften “Asbest”. Efter fjernelsen af de grove dele 
afsluttes med en støvsugning. 

Slutrengøring 
Til sidst foretager du en grundig rengøring af arbejds-
området med aftørring af alle overflader samt støvsug-
ning. Rengøringsprocessen kan eventuelt gentages –  

dog med et døgns mellemrum, hvor luftrenserne fjerner 
asbeststøv. 

Under grovsanering og slutrengøring skal personer, der op-
holder sig i arbejdsområdet, bruge nødvendige personlige 
værnemidler.

Slutkontrol
Rengøringsstandarden kontrolleres visuelt. Der må ikke 
være støv. Der foretages en luftprøve med en luftpumpe 
påmonteret et specialfilter, der er opstillet i arbejdsom-rå-
det. Filteret bliver analyseret på et institut for at bestemme 
mængden af asbestfibre. 



Poseløsning
Fjernelse af asbestholdigt materiale kan også gø-
res ved brug af poseløsninger. Dog kun i begræn-
set omfang fx ved mindre saneringsopgaver og 
i nogle tilfælde maksimalt til tre bøjninger pr. rør. 
Personen, der udfører dette arbejde, skal have gen-
nemgået lovpligtig uddannelse i poseløsningen.  

Der opsættes advarselsskilte, og arbejdsområdet 
afgrænses. Der skal benyttes samme type person-
lige værnemidler som ved: Indvendigt arbejde der er 
mindre støvende. 
[Se skema 1. ASBEST] 

Efter arbejdet slutrengøres. Affald indpakkes, mær-
kes med ”Asbest” og deponeres på godkendt spe-
cialdepot. 

Enmands støvtelt
Hvis man skal fjerne asbestholdige isoleringsmate-
rialer på flere rør i samme lokale, må poseløsningen 
ikke bruges. Her kan man i stedet bruge et enmands 
støvtelt (plast-folie på lægteskelet), som omkranser 
arbejdsområdet. 

Arbejdet udføres inde i teltet, som skal have tiltapet  
indgangsfolie. Inde i teltet skal der bruges en 
luftrenser, der opretholder et undertryk. Til 
sidst foretages en slutrengøring. Der skal bru-
ges samme personlige værnemidler som ved: 
Indvendigt arbejde der er meget støvende.  
[Se skema 1. ASBEST]

Find uddybende viden om arbejde med asbest  
følgende steder:

- Asbestforeningen ”Asbestvejledning” 2010:  
 www.asbest.dk

-  Bar Bygge og Anlæg ”Når du støder på Asbest” 2009  
www.bar-ba.dk 

-  Arbejdstilsynets bekendtgørelse ”Bekendtgørelse om  
asbest” nr 1502, dec 2004, med ændring april 2009.

- At-vejledning C.2.2 ”Asbest” juli 2005

SÅDAN HÅNDTERER DU ASBEST



Du skal tage afkørsel 29 hvis du kommer fra motorvejen (E47).
Når du kører ind af vores port, så hold til venstre og kør ned langs bygningen.

Safety Shoppen

Åbningstider og afhentning
Safety Shoppen er åben mandag - torsdag 
kl. 07.00 -16.00 og fredag kl. 07.00-15.30.
Der er herudover mulighed for afhentning af varer 
mandag - fredag mellem kl. 07.00 – 22.00 ved 
Port 6. Disse skal dog forudbestilles minimum 2 
timer før afhentning.

• I Safety Shoppen har vi et bredt sortiment af 
personlige værnemidler på hylderne, klar til 
afhentning.

• Når du handler i Safety Shoppen, får du varerne 
med det samme, og du har mulighed for at se 
og få vejledning om brugen af de forskellige 
produkter.

• Du finder handsker, høre- og øjenværn, sik-
kerhedssko, åndedrætsværn (både filtrerende 
og turbo systemer), hjelme, beklædning og så 
videre. Vi har også et stort sortiment af tilbehør 
til asbest-, PCB- og skimmelsvamp sanering.

• Du får altid personlig og kompetent rådgivning 
inden for personlige værnemidler, når du besø-
ger Safety Shoppen.

• Adressen er Greve Main 30, 2670 Greve

Bemærk de nye åbningstider

SafetyShoppen
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Miljøboks 1000

Varenummer Beskrivelse Kapacitet Salgsenhed

370500 Miljøboks 1000l galvaniseret, 85 x 62 x 78 cm Ca. 2.800 m3/t. 1 stk.

370508 Finfilter 1000-L 1 stk.

370515 Hepa/Absolutfilter 1000 + 1000L 1 stk.

370516 Finfilter 1000 + 8000/7000 1 stk.

370518 Grovfilter 1000-L Krt. a 25 stk.

370524 Hepa/Kulfilter til 1000L 1 stk.

370473 Flexslange 1000L 508 mm 6M 1 stk.

370530 Regulator til 1000W galvaniseret 1 stk.

370540 Motor til 1000l 1 stk.

Miljøboks 5000

Varenummer Beskrivelse Kapacitet Salgsenhed

370700 Miljøboks W 5000 galvaniseret, 32 x 32 x 50 cm Ca. 850-950 m3/t. 1 stk.

370512 Hepa/Absolutfilter 5000 W/L 1 stk.

370711 Grovfilter 5000 + A600 1 stk.

370713 Kulfilter til 5000L 1 stk.

370462 Flexslange 160M 6M 1 stk.

370463 Spændebånd 60-175mm Easyclip 1 stk.

370708 Motor til 5000l 1 stk.

370709 Regulator Model 5000l 2 ampere 1 stk.

Miljøbokse

Miljøbokse kan anvendes til mange forskellige arbejdsopgaver. 
Boksene etablerer et undertryk og giver en luftrensning ved as-
best- og PCB sanering, brandskader og nedbrydning. De er 
monteret med højeffektivt DOP-testet HEPA filter med en ud-
skildningsgrad på over 99,9 % af partikler ned til 0,3 my. De er 
effektive og driftsikre, og rengøring og filterskift er nemt. 

GrovfilterGrovfilter

Absolut/5000L

Absolut/1000L

HEPA/1000L

Finfilter/1000L

Miljøboks W1000L

Miljøboks W5000L

Service af miljøbokse

Vi tilbyder reparation og service af miljøbokse. Det foretages 
på vores eget værksted og udføres af kompetente medarbej-
dere. Vi lagerfører gængse reservedele og kan hurtigt levere 
miljøboksene retur for brug. Filtre skal være afmonteret og 
boksen skal være rengjort ved indlevering.
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Asbestsluger
Varenummer Beskrivelse Rørdimension Rørbøjning Salgsenhed

372877 Asbestsluger Type 3 A 2”-4” rør med isolering, max Ø: 20 cm Opad bøjning 1 stk./pakning: 10 stk.

372887 Asbestsluger Type 3 B 2”-4” rør med isolering, max Ø: 20 cm Vandret bøjning 1 stk./pakning: 10 stk.

372897 Asbestsluger Type 3 C 2” -4” rør med isolering, max Ø: 20 cm Nedad bøjning 1 stk./pakning: 10 stk.

372889 Asbestsluger Type 5 B 6” -10” rør med isolering, max Ø: 40 cm Vandret bøjning 1 stk./pakning: 10 stk.

372922 Asbestsluger Engangsmodel 2”-4” rør med isolering, max Ø: 20 cm Vandret bøjning 1 stk./pakning: 25 stk.

Plastvarer
Varenummer Beskrivelse Salgsenhed

134103 Sæk special, gul LDK 100 x 160 cm, 95 my 25 stk.

133943 Sæk special, gul 60 x 110 cm, 95 my 50 stk.

133937 Folierulle special, 75 m, gul, 80 my 1 rl.

370820 Foliedør 210 cm x110 cm 1 stk./ karton: 10 stk.

370036 Opløselig vaskesæk 66 x 83 cm, 20 my 25 stk.

370037 Opløselig vaskesæk 91 x 99 cm, 20 my 25 stk.

170038 Opløselig vaskesæk 91 x 99 cm, 25 my 25 stk.

Asbestsluger

Asbestslugeren er en miljøvenlig poselukning, som 
kan anvendes til afmontering af asbestisolering på 
rørbøjninger, ventiler og beholderbunde mv.
Asbestslugeren omslutter asbesten, således at den er 
indkapslet mens den fjernes. Asbesten aftages og 
bøjningen spules ren og affaldet forbliver i posen 
uden direkte menneskelig berøring. Systemet er om-
kostningsbesparende, da kostbart åndedrætssystem 
ikke skal bruges og rengøringen minimeres.  OBS der 
er lovgivningskrav til, hvor dette posesystem må be-
nyttes. 

Lægtesluse opbygget vha. SIM folierulle
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Specialtape 
Varenummer Beskrivelse Størrelse Salgsenhed

133589 Gul tape med ASBEST tryk 50 mm x 66 m 1 rulle (karton a 36 ruller)

133590 Gul tape med PCB tryk 50 mm x 66 m 1 rulle (karton a 36 ruller)

133591 Gul tape med BLY tryk 50 mm x 66 m 1 rulle (karton a 36 ruller)

Diverse tilbehør

Varenummer Beskrivelse Salgsenhed Pos.nr.

159106 Cutterklinger 18mm 10 stk 10 stk. 1

159209 Cutterkniv Olfa L-1 18 mm 1 stk. 2

159222 Cutterkniv Olfa H-1 25 mm 1 stk. 3

159328 Cutterklinger 25 mm 20 stk Pk. a 20 stk. 4

540033 Hæftepistol Rapid 33 1 stk. 5

540011 Hæftehammer Rapid 11E 1 stk. 6

541408 Hæfteklammer 8 mm til Rapid 11E 5000 stk./pk. 7

540138 Hæfteklammer 8 mm til Rapid 33 5000 stk./pk. -

201310 Hæfteklammer 10 mm til Rapid 33 5000 stk./pk. -

105179 Stålsvamp Spiral Rustfri 8,5x7 cm 60G 1 stk. 8

132211 Stålsvamp fast 80 g fortinnet 10 stk. 9

186690 Miljøspand metal til PCB- og kemiaffald 1 stk. (20 ltr.) 10

186691 Låg metal m/spændebånd t/miljøspand PCB 1 stk. 11

1

2
3

4

5 6

7

8

9

10

11
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Varenr. Beskrivelse Enhed Pos.nr

PP Hot-melt
Kraftig  klæbeevne. Kan bruges på alle typer papkasser.
Støjer ved afrulning.

751100 Klar 50 mm kraftig kvalitet 36x66 m 1

751000 Brun 50 mm 36x66 m 2

PP Akryl 
God klæbeevne. 
Holder kæbeevnen i længere tid end Hot Melt tape.
Let afrulning – der er som regel tale om lownoise tape.

133598 Klar 50 mm 6x990 m 1

750100 Klar 50 mm, lownoise 36x66 m 1

750000 Brun 50 mm, lownoise 36x66 m 2

PP solvent 
Klæber i koldt miljø. Længerevarende klæbeevne.
Støjer ved afrulning.

133870 Klar 50 mm 6x1000 m 1

133872 Klar 50 mm 36x66 m 1

133871 Brun 50 mm 36x66 m 2

PVC
En god støjsvag allround tape med kraftig  klæbeevne

106890 Klar 50 mm 36x66 m 1

Tapedispenser 

133697 Pistolgreb t/50 mm tape 1 stk. 3

Isolationstape

370019 Gul PVC 50 mm Special TAT 88 18x33 m 4

133945 Gul PVC 50 mm TAT 7 18x33 m 4

370016 Afspærringstape gul/sort 50 mm 1x33 m 5

133677 Afmærkningsbånd rød/hvid PE 1x500 m 6

Lærredstape
133038 Sølv 50 mm 1x50 m 7

237425 Hotmelt gulvtape dobbeltklæbende 50 mm 1x25 m -

Opbevaring af tape:

Bør opbevares tørt og mørkt.
Har begrænset holdbarhed – ældste tape skal derfor 
bruges først.
Holdbarhed afhænger af om tapen opbevares korrekt.

Vi leverer alle former for logotape - ring 70 15 23 00 ved forespørgsel

3

1

2

5

4

6

7
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Støvsugere

GD 930S er en robust støvsuger der effektivt kan rengøre 
små som store arealer. Støvsugeren er meget velegnet til 
grovere opgaver inden for oprydning under sanerings- og 
nedrivningsopgaver. Den har en radius på 15 meter og er 
solid og robust konstrueret med stålbeholder.

Støvsugere

Varenr Beskrivelse Enhed Pos.nr
400930 Støvsuger Nilfisk GD930S m/Hepa filter 1 stk. 1

150300 Støvsuger Nilfisk VP300 Nordic 1 stk. 2

Rengøringsrekvisitter

Varenr Beskrivelse Enhed Pos.nr
708852 600 mm gulvskraber olie resistent 1 stk. 3

129374-hvid Aluskaft til gulvskraber 1 stk. 4

105585 Fejebakke, metal 1 stk. 5

1

2

3

4

5

Energizer batterier
Langtidsholdbare batterier som giver 
optimal tilførsel af strøm.

200221 LR03 AAA 4 stk.

200222 6LR61 9V 1 stk.

200231 LR20 D 2 stk.

200232 LR14 C 2 stk.

200233 LR06 AA 4 stk.
LR03 LR06

6LR61

LR20LR14
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Tilbehør til støvsugere

Tilbehør til støvsugere

Varenr Beskrivelse Enhed Pos.nr
370933 Støvsugerposer GD930S No Name Pk. a 10 stk. 1

108618 Støvsugerpose Nilfisk VP300 / GD1010 / GD2000 Pk. a 10 stk. 1

107015 Støvsugerpose Nilfisk GD930S Pk. a 10 stk. 1

102782 Sugeslange Nilfisk GD/UZ komplet 1 stk. 2

200655 Slange Nilfisk GD930 (uden rør, uden kobling) 1 stk. a 25 m -

105116 Rør Nilfisk buet 32mm t/slange t/GD930 1 stk. 3

130930 Rør Nilfisk 500mm GD930/UZ934 1 stk. 4

205818 Mundstykke Nilfisk radiatorbørste 32mm 1 stk. 5

205304 Fugemundstykke (bruges til 205818) 1 stk. 6

110250 Mundstykke kombi 30cm bred t/32mm rørdimension 1 stk. 7

103104 Mundstykke Nilfisk møbelkombi rund børste 1 stk. 8

103846 Kobling Nilfisk t/32mm slange GD930 1 stk. 9

202666 Hepa filter Nilfisk GD930 1 stk. 10

370944 Gulvmundstykke m/Hjul Sort 1 stk. 11

370954 Gulvmundstykke m/hjul grå 1 stk. 12

370923 Børstemundstykke Oval M/Drejeled 32 mm 1 stk. 13

370922 Børstemundstykke Oval 32 mm 1 stk. 14

1

2

3
6

7

9

8

13

4

5

11

10

12

14
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Skilt med din sikkerhed…

Såfremt arbejdssituationer i din virksomhed kan indebære en risiko, skal der adviseres om de pågældende farer. Der skal anvendes et ensartet 
markeringssystem med internationale symboler og farver.
Hos Bunzl Safety kan du få rådgivning om, hvilken skiltning din virksomhed har behov for.
Arbejdsskader kan forebygges med den rette skiltning.
På en arbejdsplads med farer eller risiko herfor, skal der anvendes passende sikkerhedsskilting til vejledning, advarsel og instruktion.
Sikkerhedsskilte er let forståelige, således at arbejdstager kan træffe alle nødvendige foranstaltninger til at beskytte imod potentielle farer 
for ulykker.
Vores sikkerhedsskilte er udført i overensstemmelse med gældende normer og standarder. De findes i forskellige kategorier alt afhængig 
af skiltets type, se skema nedenfor.

P
1 mm. polystyren plast. 
Der er boret fire 3,5 mm huller til montering. 
( Kan monteres med dobbeltklæbende tape )
Velegnet til indendørs montering. Monteres mod en
væg eller andet plant underlag.   

V
Selvklæbende vinyl, permanent klæbende.
Velegnet til uden- og indendørs montering. 
Monteres på en rengjort, plan overflade.  

PV
Efterlysende, 0,4 mm selvklæbende vinyl.  
Efterlysende, fremstillet efter standard Din 67 510.
Velegnet til uden- og indendørs montering. 
Monteres på en rengjort, plan overflade.   

A
Enkeltsidet skilte 0,7 el. 2 mm polyester lakeret 
aluminium. Der er boret fire 3,5 mm huller til montering. 
( Kan monteres med dobbeltklæbende tape )
Velegnet til udendørs montering. 
Monteres mod en væg eller andet plant underlag.

PR
Efterlysende 1 mm plast. 
Efterlysende, fremstillet efter standard Din 67 510. 
( Kan monteres med dobbeltklæbende tape ) 
Monteres mod en væg eller andet plant underlag. 
Skilte på fast plade kan også monteres 
med silikone.

RA
0,7mm aluminium monteret med refleks folie. 
Der er boret fire 3,5 mm huller til montering. 
( Kan monteres med dobbeltklæbende tape )
Velegnet til udendørs montering. 
Monteres mod en væg eller andet plant underlag.

Materiale
Skiltet skal være fremstillet af et materiale, der bedst muligt kan modstå slag og belastninger fra det omgivende miljø. Derfor kan vores skilte fås i forskel-
lige materialer og formater. 

Herunder er beskrevet de mest anvendte sikkerhedskilte. Har du behov for et skilt der ikke er i vores katalog eller ønsker du et speciel designet skilt, så 
kontakt os med en beskrivelse af det skilt du står og mangler. 

Asbest-affald

Branddør

Brandalarm

Brandhane

StigrørRøglem
Luftafbryder

Sprinklerventil

Brandvej
Brandvej

Ildslukker

Brandslanger

CO  -alarm2

Stige i gård

BRANDSKILTE

Størrelser:  DM= 50 x 155 mm. DF= 75 x 210 mm. Æ= 105 x 297 mm. E= 140 x 420 mm.  

Materiale: Alle leveres på P= 1 mm. Plast V= Selvklæbende Vinyl A= 1 mm. Aluminium 

Branddørhold den lukket

ADVARSEL

Lav temperatur Skadelige ellerirriterende stoffer Der svejsesi rustfrit stål Der arbejdesmed rustfrit stål

Størrelser: U= 105 x 148 mm. Y= 148 x 210 mm. K= 210 x 297 mm. X= 297 x 420 mm.  

Materiale: Alle leveres på P= 1 mm. Plast V= Selvklæbende Vinyl A= 1 mm. Aluminium 

A 350 N, Z

A 334 K

A 336 U,Y,K,X

A 335 U,Y,K,X

A 353 N, Z 

A 352 N, Z 

A 351 N, Z 

A 354 N, Z 

A 357 N, Z

A 356 N, Z

A 355 N, Z A 358 N, Z

A 361 N, Z

A 360 N, Z

A 359 N, Z

A 365 N, Z

A 364 N, Z

A 363 N, ZA 366 N, Z

A 369 N, Z

A 368 N, Z

A 367 N, Z

A 333 K

A 371 N, Z 

A 370 N, Z 

A 373 N, Z

A 372 N, Z

A 378 N, Z

A 374 N, Z

A 377 N, Z 

A 376 N, Z

A 375 N, Z

A 379 N, Z A 380 N, Z A 381 N, Z

H 417 DM, DF, Æ, E
H 418 Æ, E

Branddørmå ikke spærres

H 466 Æ, E

H 419 DF, E

H 420 Æ, E

H 421 Æ, E

H 422 E

H 423 Æ, E
H 424 E

H 425 Æ, E

H 426 E

H 427 E
H 428 E

H 434 Æ, E

H 438 E

H 439 E
Brandmateriel

BranddørLukkes ved arbejdstids ophør
og ved brand

Pulverslukker

Kulsyresneslukker

H 441 E
H 445 DF, Æ, E,

H 446 Æ, E

H 447 E

Brandtæppe

A 362 N, Z

Størrelser:  NA= 25 x 25 x 25 mm. NB= 50 x 50 x 50 mm. N= 100 x 100 x 100 mm. Z= 210 x 210 x 210 mm.  

Materiale: V= Selvklæbende Vinyl P= Plast
A 337 K

Oplag afpyrotekniske artikler Polyesterstøbning

A 339 K

Polyurethanaffald

A 340 K

   Farve Betydning  Anvisninger  Eksempler
  

Rød

Gul

Blå

Grøn

(Fra Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 
518 af 17. juni 1994)

Forbud Farlig adfærd

Fare - Alarm Stop, standsning,
 nødafbrydere.
 Evakuering

lldslukningsmateriel Identificering og
og -udstyr angivelse af placering

Advarsel  Giv agt, forsigtighed udvises,
 afprøvning, kontrol

Påbud Særlig optræden eller handling
 påbud om brug af personlige
  værnemidler

Redningsforanstaltninger, Døre, flugtveje, materiel,
førstehjælp rednings- og / eller førstehjælpsposter, 
 lokaler

Ingen fare længere Tilbagevenden til normale forhold
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Bunzl kan levere mange typer skilte…

Herunder er nævnt vores varenr. på de mest solgte sklite, men har du 
brug for andre skilte så kontakt kundeservice.

Tlf. 70 15 23 00

Diverse tilbehør

Varenr Beskrivelse Størrelse Materiale Leverandør nr. Enhed
100100 Skilt F100 Adgang forbudt 210 x 297 cm plast F100.P.K 1 stk.

100104 Skilt F104 Rygning/Ild 210 x 297 cm plast F104.P.K 1 stk.

100201 Skilt P201 Åndedrætsværn 210 x 297 cm plast P201.P.K 1 stk.

100202 Skilt P202 Øjenværn 210 x 297 cm plast P202.P.K 1 stk.

400104 Skilt P203 Hovedværn 210 x 297 cm plast P203.P.K 1 stk.

400106 Skilt P204 Høreværn 210 x 297 cm plast P204-P-K 1 stk.

200108 Skilt P206 Beskyttelsesdragt 210 x 297 cm plast P206PK 1 stk.

100208 Skilt P208 Beskyttelseshandsker 210 x 297 cm plast P208.P.K 1 stk.

100219 Skilt P219 Sikkerhedsfodtøj 210 x 297 cm plast P219.P.K 1 stk.

100220 Skilt P220 Sikkerhedsvest 210 x 297 cm plast P220.P.K 1 stk.

100432 Skilt H432 Øjenskyl 210 x 297 cm plast H432.P.K 1 stk.

100990 Skilt Asbest - adgang forbudt 210 x 297 cm plast 400.247 PK 1 stk.

100311 Skilt A311 Asbestaffald 210 x 297 cm plast A311PK 1 stk.

100990 Skilt Asbest - adgang forbudt 210 x 297 cm plast 400.247 PK 1 stk.

200311 Skilt A311 Asbestaffald 210 x 297 cm vinyl H311.V.K 1 stk.

100991 Skilt PCB Adgang forbudt 210 x 297 cm plast 400.246 PK 1 stk.

200990 Skilt PCB Affald 210 x 297 cm vinyl A000/3978 VK 1 stk.

200992 Skilt PCB Adgang forbudt 210 x 297 cm vinyl A3043526 VK 1 stk.

100992 Skilt Blysanering - adgang forbudt 210 x 297 cm plast A3044059PK 1 stk.

100993 Skilt Skimmelsvamp 210 x 297 cm plast A304PK/4257 1 stk.

200991 Skilt Skimmelsvamp 210 x 297 cm vinyl A304VK/4257 1 stk.

100991 P
200992 V

100990 P200990 V 100992 P 100993 P
200991 V

EKSEMPLER PÅ SKILTE TIL SANERINGSARBEJDE

For fuldt skiltesortiment:
bestil brochure i kundeservice
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AffAldsposer og sække
håndwrap - maskinwrap - pallehætter - topark 

Varenr. Beskrivelse Str. Enhed

Longostand

100586 Affaldsstativ Mini incl. slange og strips 1 stk.

125936 Plastslange m/strips til Mini stativ Ø35 cm 55 m

125938 Plastslange m/strips sort til Mini stativ Ø35 cm 55 m

100585 Affaldsstativ Maxi incl. slange og strips 1 stk.

133162 Plastslange m/strips til Maxi stativ Ø57 cm 110 m

110451 Plastslange m/strips til Maxi stativ Ø57 cm til fødevarekontakt 110 m

110430 Plastslange m/strips til Maxi Magasin Ø57 cm antistatisk 110 m

133734 Affaldsstativ Longobin mini sort 1 stk.

Affaldssække neutrale

133676 380/170x1100 mm 100 my 105 ltr. 10x10 stk.

196728 550x1030 mm 60 my 60 ltr. 15x10 stk.

196701 700x1100 mm 60 my 100 ltr. 20x10 stk.

133387 700x1100 mm 25 my X-strong 100 ltr. 20x20 stk.

133059 700x1100 mm 35 my X-strong 100 ltr. 15x10 stk.

Affaldssække sorte

196602 700x1100 mm 45 my 100 ltr. 20x10 stk.

106603 700x1100 mm 55 my 100 ltr. 20x10 stk.

196620 700x1100 mm 70 my 100 ltr. 10x10 stk.

133386 700x1100 mm X-strong 20 my 100 ltr. 20x20 stk.

133385 700x1100 mm X-strong 25 my 100 ltr. 20x20 stk.

111316 900x1300 mm 60 my 140 ltr. 12x10 stk.

Affaldssække hvide

196717 550x1030 mm 60 my 60 ltr. 15x10 stk.

296556 700x1100 mm 35 my X-Strong 100 ltr. 20x10 stk.

196589 700x1100 mm 65 my 100 ltr. 10x10 stk.

196627 830x1350 mm 40 my 120 ltr. 10x10 stk.

Affaldssække blå

196605 550x1030 mm 60 my 60 ltr. 20x10 stk.

106725 550x1030 mm 100 my 60 ltr. 15x10 stk.

133561 550x800 mm 35 my X-strong  40 ltr. 14x25 stk.

133650 700x1100 mm 25 my X-strong 100 ltr. 20x20 stk.

106612 760x1030 mm 60 my 120 ltr. 15x10 stk.

”Smart thinking!”

Maxi og Mini stativerne leveres med 1 stk. henholdsvis 110 og 55 
meter plastslange, strips og fastmonteret saks for hurtigt skift af sæk.

Endvidere kan toppen på det lile stativ vinkles således, at man nemt 
kan feje affaldet fra arbejdsbord ned i sækken.

Sækken kan rekvireres som antistatisk, fødevaregodkendt, samt i flere 
farver.
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AffAldsposer og sække
håndwrap - maskinwrap - pallehætter - topark 

Varenr. Beskrivelse Str. Enhed

Papirsække

106592 Hvid 'Kun Til Papir' 1-Lag 70x95/25 cm Krt. a 50 stk.

106604 Brun 110L 2-Lag 70x95/25 cm u/pe belægning Bdt. a 50 stk.

109185 Brun 110L 2-lag 70x95/25 cm m/PE belægning Bdt. a 20 stk.

Containersække - spørg efter flere muligheder

196750 Sort 600/140x1400 mm 140 ltr. 10x10 stk.

196751 Sort 600/225x1400 mm 180 ltr. 10x10 stk.

196752 Sort 650/250x1400 mm 240 ltr. 10x10 stk.

Selvopløselige vaskesække

370036 660x830 mm 20 my 60 ltr. 25 stk.

370037 910x990 mm 20 my 120 ltr. 25 stk.

170038 910x990 mm 25 my 120 ltr. 25 stk.

Øvrige farvede sække

106609 Grå 880x1100 mm 70 my 115 ltr. 10x10 stk.

132787 Rød LDPE 760x1030 mm 60 my 120 ltr. 15x10 stk.

133943 Gul 600x1100 mm 95 my X-strong - løs i krt. 100 ltr. 50 stk.

Knudesække og snøresække

203068 Blå 390/180x1610 mm 60 my 140 ltr. 10x10 stk.

103069 Neutral 390/180x1610 mm 55 my 140 ltr. 10x10 stk.

133290 Neutral 390/180x1610 mm 60 my 140 ltr. 10x10 stk.

133288 Neutral 450/200x1600 mm 50 my med lufthuller 180 ltr. 8x10 stk.

111040 Neutral med print: "Returplast"450/200x1600 mm 60 my 180 ltr. 10x10 stk.

113339 Sort 750x1390 mm 50 my 125 ltr. 15x8 stk.

196606 Sort 700x1010 mm med snoreluk 60 my 100 ltr. 10x10 stk.

196595 Neutral 700x1010 mm med snoreluk 55 my 100 ltr. 10x10 stk.

selvopløselig vaskesæk

containersække
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AffAldsposer og sække
håndwrap - maskinwrap - pallehætter - topark 

Varenr. Beskrivelse Str. Enhed

HDPE

108153 Spandepose hvid HDPE 370x500 mm 15 ltr. 50x30 stk.

106630 Spandepose hvid LDPE 370x500 mm kraftig kvalitet 15 ltr. 50x30 stk.

133610 Spandepose klar HDPE 500x500 mm 20 ltr. 25x50 stk.

133612 Spandepose klar HDPE 500x600 mm 30 ltr. 25x50 stk.

132717 Spandepose klar HDPE 500x700 mm 40 ltr. 25x50 stk.

133611 Spandepose klar HDPE 600x600 mm 40 ltr. 20x50 stk.

133739 Spandepose klar HDPE 600x700 mm 45 ltr. 20x50 stk.

133609 Spandepose klar HDPE 600x850 mm 50 ltr. 20x50 stk.

196654 Spandepose klar HDPE 650x700 mm 45 ltr. 20x50 stk.

LDPE

106631 Spandepose klar LDPE 500x500 mm 20 ltr. 20x50 stk.

101225 Spandepose klar LDPE 500x700 mm 40 ltr. 20x50 stk.

232972 Spandepose klar LDPE 600x600 mm 40 ltr. 20x50 stk.

106671 Spandepose klar LDPE 600x700 mm 45 ltr. 10x50 stk.

115934 Spandepose klar LDPE 600x850 mm 50 ltr. 10x50 stk.

198671 Spandepose klar LDPE 850x1000 mm kraftig kvalitet 100 ltr. 10x50 stk.

Varenr. Beskrivelse Enhed

Hygiejneposer

196690 Hygiejnepose Hvid m/Tryk 'Frøken' 500 stk.

296505 Hygiejnepose Hvid Neutral 500 stk.

100041 Stativ til hygiejnepose 1 stk.

Hjælp til affaldsløsning?

Mangler du hjælp til den rette affaldsløsning -  
Spørg Bunzl kundeservice
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AffAldsposer og sække
håndwrap - maskinwrap - pallehætter - topark 

Varenr. Beskrivelse Enhed

Håndwrap

130625 Transparent 450 mm 17 my lownoise 6x300m

238082 Transparent 450 mm 20 my lownoise 6x300m

133546 Sort 450 mm 20 my lownoise 6x300m

101565 Håndwrap Dispenser 1 stk.

Maskinwrap

132947 Transparent  450 mm 8 my micro, lownoise 3000 m

150172 Transparent  500 mm 17 my lownoise 2000 m

232005 Transparent  500 mm 20 my lownoise 1750 m

Pallehætter

132775 Klar LDPE 900/300x2000 mm 35 my 50 stk.

133653 Klar LDK 1250/450x1500 mm 25 my X- strong 75 stk.

133099 Klar LDK 1290/490x2300 mm 25 my X-strong 100 stk.

133396 Blå LDK 1300/550x1700 mm 25 my X-strong 75 stk.

133293 Blå LDPE 1300/550x2500 mm 50 my 50 stk.

Topark på rulle

132252 Blå LDPE 1200x1400 mm 20 my 500 stk.

133853 Blå LDPE 1300x1700 mm 30 my 250 stk.

Maskinwrap

Håndwrap

Topark
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Faldsikring
- det handler om dit liv
Brugen af faldsikring handler ofte om liv eller død. 
Det er et område, der skal omgås med rette alvor og 
den største respekt.

Faldsikring skal bruges ved arbejde i højder, hvor der 
er risiko for et fald på over 2 m. Det skal kun bruges, 
når arbejdet ikke kan udføres på forsvarlig måde, 
ved f.eks. opsætning af rækværk eller stillads.

Ved den optimale planlægning og tilrettelæggelse 
af arbejdsopgaver undgås risiko for fald. Brug af 
faldsikringsudstyr skal betragtes som en nødløsning 
og kun til kortvarigt arbejde. 

Inden for faldsikringsudstyr skelnes mellem tre typer 
af sikringsudstyr. 
• Udstyr der standser et fald
• Udstyr der hindrer et fald
• Udstyr til at sænke/løfte personer

Udstyr der standser et fald 
Hvor der er risiko for frit fald, skal der bruges sele 
og sikkerhedsline til at bremse og stoppe perso-
nen ved et styrt. Dette kan fx være ved facade- og 
tagarbejde. Selen skal monteres, så den sidder tæt 
på kroppen, således at en flad hånd kun lige kan 
komme imellem krop og sele. Linen skal fastgøres 
i faldselen, så personen hænger lodret efter fald. 
Linen skal kunne absorbere den faldenergi, som 
opstår i faldet, og skal derfor være falddæmpet. 
Linen inklusive falddæmpende anordninger må ikke 
overstige 2 m. Obs: Et støttebælte må ikke bruges til 
at standse et fald.

Udstyr der hindrer et fald 
I arbejdssituationer uden risiko for frit fald, kan der 
bruges et støttebælte, som linen fastgøres i. Dette 
kan f.eks. være ved arbejde på et større fladt tag. 
Linen kan være en regulerbar støttestrop og læng-
den maksimal 2 m. Fald med dette udstyr må ikke 
overstige 0,5 m.

Udstyr til at sænke/løfte personer
Hvis der er behov for at sænke eller løfte en person, 
f.eks. i en brønd eller tank, skal der bruges sele og 
line til standsning ved frit fald. Personen skal kunne 
evakueres i tilfælde af behov for dette, og det skal 
være muligt med et hejsespil.

Ankerpunkt
Ankerpunkt fastholder faldsikringsudstyret og skal 
kunne optage en kraft fra styrt på minimum 12 kN 
(1200 kg). Ankerpunkt kan f.eks. være en murkrog, 
øjebolt, 3-ben eller glidesystemer med ankerline af 
f.eks. stålwire eller –skinne. Brug aldrig installations-
rør, radiatorer o.l. som ankerpunkter. Det er vigtigt at 
længden af et frit fald begrænses mest muligt. 
Ankerpunktet bør så vidt muligt være placeret over 
brugeren for at mindske behovet for frihøjde. Ved 
arbejde med udstyr som har behov for frihøjde skal 
denne altid beregnes fra forankringspunktet og 
nedefter.

!Vidste du ...
at Bunzl foretager eftersyn af 
faldsikringsudstyr. Få mere at 

vide i vores kundeservice.

© Honeywell
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Kontrol og vedligeholdelse
Inden faldsikringsudstyr anvendes skal brugeren kontrollere 
materialet og sikre, at udstyret er i orden. Her undersøges   
f.eks. om liner, bælter og seler er flosset og ej egnet til brug.
Al faldsikringsudstyr skal iht. gældende lovgivning kontrolleres 
en gang årligt af en kompetent person, og denne skal på for-
langende kunne fremvise dokumentation for sin uddannelse.
Faldsikringsudstyr som har været anvendt i forbindelse med et 
fald skal straks fjernes fra brug. 
Seler, liner osv. skal kasseres og faldblokke skal på certificeret 
værksted og kontrolleres og evt. repareres.

Eftersyn
Bunzl Safety foretager eftersyn af faldsikringsudstyr på eget 
serviceværksted, hvor personale er uddannet af vores 
leverandør.

Undervisning og redning
Inden man påbegynder arbejde med faldsikringsudstyr er det 
et krav, at der modtages undervisning i korrekt anvendelse af 
udstyret. Desuden skal brugeren instrueres i redning efter et 
fald, herunder redningsudstyr. Hurtig redning efter et fald er 
vigtigt, da der hurtigt kan opstå skader på en person, der 
hænger i en faldsele.

Europæisk 
Norm:

Kategori:

EN 341 Nedfiringsudstyr

EN 353-1 Glidesystemer med en uelastisk ankerline

EN 353-2 Glidesystemer med en fleksibel ankerline

EN 354 Liner

EN 355 Energiabsorbere -falddæmpere

EN 358 Støttebælter og støtteliner

EN 360 Automatiske fangindretninger

EN 361 Seler

EN 362 Forbindelsesled

EN 363 Faldsikringssystemer

EN 364 Afprøvningsmetoder

EN 365
Generelle krav til brugsanvisninger, vedligeholdelse, 
eftersyn, reparation, mærkning og pakning

EN 795 Forankringsudstyr

EN 813 Bælte med siddegjorde

! Vidste du ...
at du kan få mere information om 

faldsikring på arbejdstilsynets website 
www.at.dk. Her kan du både finde ‘Bekendtgørelsen om Faldsikring’                       

                                        samt vejledninger. mv. 
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Stilladssæt med faldblok
Opfylder kravene til EN 361.
Stilladssæt med sele, mini faldblok med 2 meter polyesterbånd og stillads krog, 
faldblok og faldindikator. Pakket i taske.
Løsdele vare nummer:  203043 (sele) og  203046 (faldblok) 

Varenr. 203050

Tagsæt
Opfylder kravene til EN 361.
Tagsæt indeholder sele, 20 meter reb med glidelås og en 0,8 meter ankerslyn-
ge. Pakket i en taske.
Løsdele vare nummer: 203043 (sele),  203055 (20 meter reb med glidelås) og 
203060 (ankerslynge/båndslynge)

Varenr. 203070

Stilladssæt med falddæmperline
Opfylder kravene til EN 361.
Stilladssæt med sele, 2 meter energiabsorberende  falddæmperline med 
karabinhage og stilladskrog . Pakket i en taske.
Løsdele vare nummer: 203052 (falddæmperline), 203034 (sele)

Varenr. 203040

Liftsæt
Opfylder kravene til EN 361.
Liftsæt  indeholder 1-punkts sele, 1 meter støtteline med 55 mm stilladskrog 
og karabinhage. Pakket i en taske. Løsdele vare nummer: 203034 (sele),  
203048 (støtte line)

Varenr. 203037
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Sele 2-punkt
Opfylder kravene til EN 361
2- punkts sele, D-ring  i ryggen og forankringsløkker foran. Roterende 
forbindelsesled i taljehøjde. Polstret ErgoArmor™-rygplade. L/XL

Varenr. 203033

Sele 1-punkt
Opfylder kravene til EN 361.
1 punkts sele, forankring bagpå. Elastisk bånd for større komfort. Manuelle  
bryst og lårspænder.

Varenr. 203043

Sele 2-punkt
Opfylder kravene til EN 361.
2-punkt sele, forankring for og bag. Båndløkker foran. D-glidering på ryggen.
Slidstærk polyesterbånd.   

Varenr. 203034
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Aluminiumtrefod er let at montere for en person. 
Selvlåsende fuldt justerbare ben, som ikke skal 
fastgøres. Faldstop blokken med redningshejs 
monteres på et ben ved hjælp af fæstebeslaget.
Faldblokken har en 15 m galvaniseret stålwire. 
Udvekslingsforhold 5:1. Leveres med drejelig 
karabinhage.

DuraFlex™ Seler

KOMFORT OG BEVÆGELSESFRIHED
• Eksklusiv H-design giver fuldstændig frie bevægelser for armene. 
• Vandrette benstropper forhindrer ubehagelige gnidninger på be-
nene og på lysken (vs traditionelle benstropper) og øger komforten 
for brugeren under arbejdet. 
Nemme og hurtige indstillingsmuligheder:
• Nem adgang til at justere spænder 
• Meget tilgængelig ankerpunkter: bøjet D-ring 
• Justerbar brystbælte til en perfekt pasform i højde og bredde. 
• Justerbare benstropper.  
• Bryst ankerpunkt 2 stropper. 
 
STØRRE SIKKERHED OG NEMMERE SPORBARHED
• Fluo grøn tekstil, høj synlige stikninger, front- og back fall indika-
torer, der letter visuel inspektion, før du arbejder. 
• Etiketter forbedrer årlig kontrol opfølgning for en bedre 
sporbarhed.
• Selerne er vandafvisende og lette at gøre rene.
• Hi-synlighed vest (ekstraudstyr) for at se medarbejdere, selv i mør-
ke omgivelser (EN ISO 20471) 

Varenr. 203044

Vandrette benstropper, 
der ikke generere så 
meget i lysken (sammen-
lignet med skrå 
benstropper)

Stropper som bryst 
anker/fæste punkt.

Bøjet D-ring for lettere 
at kunne  fæste en line 
fast.

Synlige sømme, der 
letter visuel inspektion.

DuraFlex ™seler er let 
elastiske.

Brønd/silo hejs

Sættet består af nedenstående varenr.

Varenr. 203041 Treben incl talje

Varenr. 203049 Hejs

Varenr. 203030 Beslag (ikke vist)

MighEvac faldblok
MighEvac faldblok med redningshejs.

Varenr. 203049
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Turbolite™
Opfylder kravene til EN 361.
Turbolite™ –mini faldblok med slidstærkt 2 m Vectran/polyester bånd. Den lave 
vægt på kun 0,86 kg giver god komfort for brugeren. Kan anvendes ved lav 
frihøjde på kun 1,8 m og må også anvendes ved faldfaktor 2. Indbygget 
faldindikator afslører hvis den har været udsat for et fald, og derfor skal 
kasseres.

Varenr. 203046

Ankerslynge
Opfylder kravene til EN 361.
Ankerslynge/båndslynge/båndforankringsslynge.  20 mm rødt og sort 
polyamidbånd. 0,8 meter. Brudstyrke >22kN.

Varenr. 203060

Falddæmper

Opfylder kravene til EN 361.
Titan™ falddæmper med 2 m bånd, skruekarabin og stilladskrog (65 mm)

Varenr. 203052

Reblås
Opfylder kravene til EN 361.
Reblås til både lodret og vandret brug. 10 eller 20 m reb, 12 mm i diameter. 
Reblåsen låser automatisk fast på rebet i tilfælde af fald. Reblåsen bevæger sig 
på rebet uden manuel indgriben. 0,3 m line og forbindelsesled giver mulighed 
for tilslutning til sele. 

Varenr. 203055 20 m reb

Varenr. 203056 10 m reb
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Støtteline

Opfylder kravene til EN 361.
1 meter støtteline med 55 mm stilladskrog og karabinhage.

Varenr. 203048

Falddæmper
Opfylder kravene til EN 361.
1,5 meter Manyard® falddæmper med strækbar line, stilladskrog og 
karabinhage.

Varenr. 203024

Falddæmperline
Opfylder kravene til EN 361.
2 –in- 1  Barracuda™ er både en falddæmperline (elastisk) og et forankrings-
punkt. Barracuda™ er velegnet til at låse om rør.

Varenr. 203053

Falcon™ blok
Opfylder kravene til EN 361.
Falcon™-blok med 10 eller 20 m galvaniseret stålwire. Hurtigt aktiverenede 
bremsemekanisme og synlig faldinkdikator.

Varenr. 203047 10 m stålwire

Varenr. 203051 20 m stålwire
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Stålslynge
Opfylder kravene til EN 361.
Stålslynge, 1 meter, diameter 6 mm. Bruges primært sammen med varenum-
mer 203055, 20 meter reb med reblås.

Varenr. 203062

Skruekarabin
Opfylder kravene til EN 361.
Skruekarabin 17 mm, galvaniseret stål. Bruges primært sammen med varenum-
mer 203055, 20 meter reb med reblås.

Varenr. 203061

Quicklock
Opfylder kravene til EN 361.
Quicklock er et ankerpunkt, der er hurtigt at af/på montere i f.eks. beton. Kan 
bruges både ved vandret og lodret arbejde. Modstår 10 kN.

Varenr. 203063

Opbevaringskasse
Opbevaringskasse til faldsikringsudstyr.
Rummelig PVC  kasse der er let at rengøre. Dimensioner: 500 x 300 x 200 mm 
Vægt: 1.70 Kg

Varenr. 371096

Støttebælte
Opfylder kravene til EN 358
2 D-ringe i siderne af rustfrit stål til brug med støtteliner.
Bånd og bælte af polyester.
OBS! må ikke bruges ved risiko for frit fald.

Varenr. 203032
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Beskyttelsesdragter
Under en arbejdsproces kan der være behov for beskyt-
telse af kroppen i en begrænset periode. 

Til dette formål kan en beskyttelsesdragt med fordel 
benyttes.

Der findes et bredt sortiment af dragter til forskellige for-
mål. De yder beskyttelse mod en eller flere farlige stoffer i 
støv, partikel, væske eller gas-form.

En dragt er ofte produceret af et ensartet stærkt materiale, 
muligvis påført forskellige typer af barrierer, filmlaminater 
og belægninger. 

Nedenfor er en kort beskrivelse af de beskyttelseskrav, der 
er til type-inddelingerne for beskyttelsesdragter.

Har du spørgsmål til anvendelsen af beskyttelsesdragter 
i specifikke miljøer, og ønskes vejledning i hvilken type 
dragt, der bør benyttes, så kontakt os.

EN-Standarder
Nedenfor er en gennemgang af EN standarder for beskyt-
telsesdragter. Beskyttelsesdragter har en typeinddeling 
(jvf. EN340 kat. III), der beskriver hvilken grad af beskyt-
telse, dragten har. 

Typeinddelingen går fra 1 - 6. Type 1 giver den højeste 
beskyttelse. 

Vær opmærksom på at nedenstående EN standarder ikke 
gælder for tilbehør til beskyttelsesdragter.

  

Materialer
Beskyttesesdragter fabrikeres hovedsageligt af nonewovn 
materialer, det vil sige ikke vævet materialer. Disse materia-
ler er tætte samt ensartet i strukturen og de giver herved 
en bedre beskyttelse end vævet materialer. Nedenfor er en 
kort beskrivelse af materialetyperne.

Microporøs filmlaminat
Materiale bestående af 2 lag. Et frontlag af mikroporøs 
polyethylen, samt et inderside lag af nonwoven fibre. 
Dragter af dette materiale har en glat overflade og yder en 
god beskyttelse. Dog kan den glatte overflade være sårbar 
over for ridser og slidtage.

SMS (Spunbound – Meltblown – Spunbound)
Dette materiale består af 3 lag. Et mellemlag af sammen-
smeltet fibre (meltblown) der yder en beskyttende barriere. 
På begge sider af dette er et lag af fibre struktur. SMS 
materialet har den egenskab at den giver en øget åndbar-
hed gennem stoffet, hvilket kan øge brugerens komfort. 
Overfladestrukturen er ikke glat og der er risiko for at 
væsker og støv kan fæstne sig til dragten.

Tyvek®
Dette materiale er et ét lagsmateriale lavet af speciel frem-
stillet polyethylen fibre. Under en kraftig opvarmning får 
disse fibre en unik struktur. Overfladen er glat og yder en 
god beskyttelse.

Tychem C
Materialets ydrebelægning er en polymer belægning 
som på bagsiden har en tyvek belægning. Materialer er 
meget stærkt og giver beskyttelse mod farlige partikler 
og væsker. Det kraftige barriere lag som materialet udgør, 
har den egenskab at dragter i dette materiale kan ophobe 
meget kropsvarme, som forringer arbejdskomforten.

A71
Dette materiale er lavet af en nonewovn bagside pålagt 
en polypropylen film som lamineret barrierer (spunbond 
belagt). Materialer er meget stærkt og giver en beskyttelse 
mod farlige partikler og væsker.

Grundet materialets kraftige barriere lag, kan dragten ofte 
føles varm og der kan ophobes meget kropsvarme, som 
forringer arbejdskomforten.

A80
Modellen har samme materiale egenskaber som A71, men 
har en kraftigere laminat film. 

EN340

Kategori III

Beskrivelse af design for beskyttelsesdragter, der er 

beregnet til at beskytte mod alvorlige eller fatale 

risici. Dragterne skal typegodkendes.

Begrænset stænktæthed. Beskytter mod let spray 

af væsker, men ej direkte væskestråle på dragten. 

EN 13034Type 6

Partikeltætte dragter.

Beskytter mod farligt støv og partikler, EN 13982

Type 5

Spraytætte dragter: Dragterne beskytter mod gen-

nemtrængning af væsker, der kan fortætte sig på 

dragten. Dragterne skal have svejsede sømme. 

EN 14605

Type 4

Biologisk beskyttelse, EN 14126 (type 3B eller 4B)

Væsketætte dragter: Beskytter mod en direkte 

væskestråle samt mod giftige kemikalier, der ikke 

er flygtige. Dragterne skal have svejsede sømme. 

EN 14605
Type 3

Begrænset gastæt. Dragter, der har let overtryk, 

som beskytter mod gennemtrængning af støv, 

væsker og dampe. EN 943Type 2

Gastætte dragter: Dragter der i sig selv er helt 

tætte, EN 943

Type 1

Beskytter mod radioaktiv partikelforurening iht. EN 

1073-2, dog ikke radioaktiv stråling.

Elektrostatisk beskyttelse iht. EN 1149-1

  S   M  L XL 2XL 3XL

Højde cm
162-170 168-176 174-182 180-188 186-194 192-200

Brystmål cm
  84-92   92-100 100-108 108-116 116-124 124-132

Måleskema
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TYPE 5 -6  Beskyttelse mod kemikaliesprøjt og partikler

Beskyttelsesdragt Safetex Standard

Godkendt i henhold til EN340 kat. III samt type 5 og 6. Hvid dragt, der er 
lavet af åndbart SMS materiale. Elastik i hætte, håndled, talje og ankler. 
Afdækket lynlås. Velegnet til asbestarbejde.

Varenr. 382049 Farve: Hvid

Størrelse: L – XXXL Salgsenhed: 50 stk.

Type 6Type 5

Beskyttelsesdragt Safetex Classic

Godkendt i henhold til EN340 kat. III samt type 5 og 6. 
Hvid beskyttelsesdragt af mikroporøs filmlaminat. Dragten yder en god 
beskyttelse mod støvpartikler og væskestænk. Dragten beskytter endvi-
dere mod biologisk forurenede partikler og væsker jf. EN 14126. 
Egnet til brug ved bygningsopgaver, kemisk industri, produktion, landbrug 
og rengøring. Særligt egnet til brug ved lettere biologisk forurening. 

Varenr. 173050 Farve: Hvid

Størrelse: M – XXXL Salgsenhed: 25 stk.

Type 6Type 5
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Type 6Type 5

Beskyttelsesdragt 3M™ 4515 

Godkendt i henhold til  EN 340 kat. III, type 5 og 6. Dragten er lavet af 
SMS og har tovejs lynlås. Syntetisk elastik i hætte, håndled, talje og ankler. 
Åndbart materiale, der kan fnugge lidt.

Varenr. 174515 Farve: Hvid

Størrelse: M – XXXXL Salgsenhed: 20 stk.

Type 6Type 5

Beskyttelsesdragt KLEENGUARD* A40 

Godkendt i henhold til EN340 kat. III samt type 5 og 6. 
Opfylder kravene til EN1149-1 antistatisk. Samt EN1073-2 beskyttelse mod 
forurening med radioaktivt støv. Stærk beskyttelsesdragt til brug i mange 
typer kritiske miljøer. Produceret af åndbart mikroporøs filmlaminat. Har 
tredobbelte indvendige syet sømme som sikrer unikke styrke egenskaber. 
Lynlås i fuld længde som gør det lettere at få dragten af og på. Ultralav 
fnugdannelse gør dragten ideel til brug til sprøjtemaling samt i ”renrums” 
miljøer. 

• Utrolig høj partikelbeskyttelse, - holder mere end 99% af fibre, der er 
større end 1 mikron (Type 5) ude. Silikone-fri. 

• Ideel kombination af høj beskyttelse og åndbart komfort. 
• Er en af de mest benyttet dragter i industrien, grundet styrke, kom-

fort og beskyttelseevne. 
• Foretrækkes at mange til brug ved arbejde med epoxy og glasfiber. 
• Kan anvendes i mange miljøer, fx ved arbejde med kemiske stoffer, 

landbrug, kemisk og farmaceutisk industri, produktion, ved sprøjte-
maling og elektronisk industri.

Varenr. 173040 Farve: Hvid

Størrelse: S – XXXL Salgsenhed: 25 stk.

To be used for applications between 1-3/4” to 2” 

Kimberly-Clark Jewel Landscape Logo Applications CMYK 

To be used for applications between 2” to 8” 

To be used for applications 8” and up 

TYPE 5 -6  Beskyttelse mod kemikaliesprøjt og partikler
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TYPE 5 -6  Beskyttelse mod kemikaliesprøjt og partikler

Beskyttelsesdragt TYVEK® Classic 

Godkendt i henhold til EN340 kat. III samt type 5 og 6. 
Opfylder kravene til EN 1149-1 antistatisk, EN 1073-2- beskyttelse mod 
forurening med radioaktivt støv. Hvid rivefast heldragt, som er let men 
stærk. Åndbart materiale, der yder god beskyttelse mod støvpartikler og 
væskestænk samt visse væskeformige kemikalier. Har elastik ved hætten, 
håndled og ankler samt afdækket Tyvek® lynlås. Dragten kan bruges i 
”renrums” miljøer, da den afgiver meget få partikler. Er meget fleksibel og 
giver utrolig god bevægelsesfrihed.

Varenr. 182104 Farve: Hvid

Størrelse: M – XXXL Salgsenhed: 25 stk.

Beskyttelsesdragt KLEENGUARD* A25

Godkendt i henhold til EN340 kat. III samt type 5 og 6. 
Opfylder kravene til EN1073-2 beskyttelse mod forurening med radioak-
tivt støv. 
Silikonefri heldragt med hætte i åndbart materiale. 3-dobbelt indvendige 
sømme. Tommel finger loop. Slidstærkt SMS-materiale holder 99% af 
partikler der er større end 1 micron ude. (I.O.M Aloxile test.) Gråt elastisk 
filmlaminat er placeret strategisk med henblik på at give større bevægel-
sesfrihed. Beskyttelse mod støv, pulver og fibre samt let kemikaliesprøjt. 
Egnet til brug ved generel vedligeholdelse, bygningsopgaver, rengøring 
m.m.

Varenr. 173039 Farve: Hvid

Størrelse: S – XXXL Salgsenhed: 25 stk.

To be used for applications between 1-3/4” to 2” 

Kimberly-Clark Jewel Landscape Logo Applications CMYK 

To be used for applications between 2” to 8” 

To be used for applications 8” and up 

Type 6Type 5

Type 6Type 5

Gråt elastisk filmlaminat er placeret strategisk med henblik 
på at give større bevægelsesfrihed. 
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Beskyttelsesdragt Safetex Plus 

Godkendt I henhold til EN 340 Kat. III samt type 4, 5 og 6.
Hvid beskyttelsesdragt af mikroporøs filmlaminat. Dragten har tapet 
sømme for ekstra beskyttelse. Yder en god beskyttelse mod støvpartikler 
samt væsker idet det er spraytæt. Dragten er udstyret med selvklæbende 
lynlåsafdækning samt tommelfinger elastik ved håndled for at holde 
ærmerne på plads. Disse produktegenskaber sikrer en god beskyttelse. 
Egnet til brug ved bygningsopgaver med PCB, kemisk industri, produk-
tion, landbrug og rengøring. Særligt egnet til brug ved lettere biologisk 
forurening.

Varenr. 173055 Farve Hvid

Størrelse: M – XXXL Salgsenhed: 25 stk.

Type 6Type 5Type 4

TYPE 4 Spraytætte dragter
Tommelfinger elastisk ved håndled 
for bedre komfort. 

TYPE 3 Væsketætte dragter

To be used for applications between 1-3/4” to 2” 

Kimberly-Clark Jewel Landscape Logo Applications CMYK 

To be used for applications between 2” to 8” 

To be used for applications 8” and up 

Beskyttelsesdragt  KLEENGUARD* A71 

Godkendt i henhold til EN 340 Kat. III samt type 3, 4 og 5.
Gul beskyttelsesdragt lavet af filmlaminat med tapede sømme, hvilket 
giver en stærk væsketæt barriere. Dragten er rivfast og har stormflap og 
hætte, der er designet til at gøre det nemmere at påsætte et åndedræts-
værn med tape. Dragten har elastikkant i hætte, manchetter og talje 
hvilket giver en øget bedre komfort og sikkerhed. Beskytter mod et højt 
tryk med vandstråler. Meget synlig for øget arbejdssikkerhed.
En dragt til brug ved krævende opgaver. Fx ved industriel rengøring, 
kemisk produktion, håndtering og transport, oprydning ved forurening, 
rengøring ved uheld og lækager, forberedelse og blanding af maling, 
renovation og affaldshåndtering, rengøring og vedligehold af tanke m.m. 
Silikonefri og antistatisk.

Varenr. 383796 Farve: Gul

Størrelse: M– XXXL Salgsenhed: 10 stk.

Type 3 Type 4 Type 5
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Støvdragt

Let støvdragt af polypropylen med hætte, lynlås og elastik i taljen. 
Anvendes mod støv og snavs ved lettere arbejde eller som besøgsdragt.

Varenr. 372512 Farve: Blå

Varenr. 372511 Farve: Hvid

Størrelse: L– XXXL Salgsenhed: 50 stk.

Simple dragter

TYPE 3 Væsketætte dragter

To be used for applications between 1-3/4” to 2” 

Kimberly-Clark Jewel Landscape Logo Applications CMYK 

To be used for applications between 2” to 8” 

To be used for applications 8” and up 

Beskyttelsesdragt  KLEENGUARD* A80 

Opfylder kravene til EN1149-1 antistatisk EN340 TYPE 3 og 5 Kemisk 
beskyttelsesbeklædning Kat. III begrænset holdbarhed. 
Orange heldragt med hætte. Beskytter mod højtryksstråler med vand-
baserede kemikalier og faste kemikaliepartikler og fibre. Ultralyd-svejsning 
sikrer væsketætte sømme. Beskyttelse mod højt tryk med vandstråler, 
spray med kemikalier, faste partikler, kemikalier og fibervandholdig 
kemikaliespray. En dragt til brug ved krævende opgaver. Fx ved industriel 
rengøring, kemisk produktion, håndtering og transport, oprydning ved 
forurening, rengøring ved uheld og lækager, forberedelse og blanding 
af maling, renovation og affaldshåndtering, rengøring og vedligehold af 
tanke m.m. Silikonefri og antistatisk.

Varenr. 383026 Farve: Orange

Størrelse: M– XXXL Salgsenhed: 1 stk. (pakke 10 stk.)

Type 3 Type 5
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Tilbehør

TYVEK® hætte

Hætte med skulderdække og elastik omkring nakke og ansigt. 
Antistatisk.

Varenr. 154670 Farve: Hvid

Størrelse: One size Salgsenhed: 25 stk. krt. 100 stk.

TYVEK® skoovertræk med anti-slip

Skoovertræk med elastik om anklen og anti-slip belægningssål. 
Antistatisk. Farve: Hvid, onesize

Varenr. 147207 (str. 42-46) Salgsenhed: 20 stk. krt. 200 stk.

Mundbind

2 elastikker og næsebøjle for bedre tilpasning.
Briller holdes lettere dugfri med denne type maske.

Varenr. 162484 ikke sterilt Salgsenhed: 300 stk.

Varenr. 162483 sterilt Salgsenhed: 200 stk.

TYVEK® ærmeovertræk

Ærmeovertræk med elastik i begge ender. Antistatisk. Farve: Hvid, 
onesize, længde 50 cm.

Varenr. 140778 Salgsenhed: 20 stk. krt. 200 stk.

Skoovertræk Kleenguard® med sål
Varenr. 389871 - str. M/L Salgsenhed: 200 stk.

Varenr. 283071 - str. XL/XXL Salgsenhed: 200 stk.

Keep Safe ærmeovertræk med rib

Ærmeovertræk med rib kant ved håndled. Elastik ved albue.
Antistatisk. Længde 50 cm. 

Varenr. 173171 Farve: Hvid

Størrelse: One size Salgsenhed: 100 stk.

Bunzl har et kontor i Shanghai, som dækker 
hele Asien og varetager dine interesser.  
Som kunde hos Bunzl er du derfor sikret:

 Fokus på produktkvalitet med eget testlaboratorium

 Private Label produkter af rette kvalitet

 Vi er på forkant med produkter og produktionen i Østen

 Auditering af fabrikker i overensstemmelse med internationale 

standarder og herigennem sikre ordnede arbejdsforhold

 Spændende produktnyheder fra Østen

Specialister i Fjernøsten
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Helmaske Junior B
se side 56

Motoriseret Turboenhed
Compact Air
se side 55

Nitrilhandske VersaTouch®

se side 10

Gummistøvler Dunlop Acifort
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Beskyttelsesdragt 
Safetex 4/5/6
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Hvad er PCB? 
PCB er betegnelsen på en gruppe kemiske stoffer, Poly-Ch-
lorerede Biphenyler, der regnes som miljøfarlige. Stofferne 
kan nemlig ophobes i kroppen efter gentagne påvirknin-
ger, og de anses for at være kræftfremkaldende. 

Sundhedsskadelig
PCB anses for at være kræftfremkaldende og skadeligt for 
forplantningsevnen. Grænseværdien er 0,01 mg/m3. PCB 
kan optages ved indånding og gennem huden. Det er me-
get svært opløseligt, og derfor ophobes det i kroppen. 

Hvor møder du PCB? 
PCB har været brugt i elastiske fugemasser i perioden 
1950-1976 i alle typer bygninger og som forseglingslim i 
termoruder i perioden 1967-1973. Elastiske fugemasser af 
typen polysulfid kan indeholde op til 30 % PCB. 

Du kan møde PCB ved
− fuger omkring døre og vinduer
− fuger mellem facadeelementer af beton
−  dilatationsfuger mellem bygningselementer fx altaner, 

trapper og tilbygninger
− fuger i vådrum

Siden 1976 har der været forbud mod at bruge PCB i fuge-
masser, maling, lim og plast. Herefter måtte det kun benyt-
tes i lukkede systemer. I 1986 blev der indført totalforbud 
mod brug af PCB. 

PCB er flygtige stoffer, som over tid spreder sig til det om-
givende miljø. Det kan ske gennem luften, men PCB træn-
ger også ind i tilstødende bygningsmaterialer og forurener 
dem. Fx trænger PCB let fra lim eller fugemasse ind i det 
omgivende træværk eller beton. Du kan ikke direkte se, 
om en fuge indeholder PCB og derfor skal der ofte labora-
torieanalyser til for at fastslå, om en fuge indeholder PCB 
eller ej.

Regler og ansvar
På alle byggepladser skal bygherren medvirke til, at der ar-
bejdes forsvarligt. Hvis man kender til PCB i bygninger, skal 
det oplyses ved renoverings- og nedrivningsprojekter.

Ifølge arbejdsmiljøloven kan arbejdsgiver og bygherre på-
drage sig strafansvar, hvis de ikke overholder reglerne ved 
PCB håndtering. I forbindelse med byggeri skal bygherre 
udarbejde en skriftlig plan for sikkerhed og sundhed under 
arbejdets udførelse, hvis der er mere end ét firma og flere 
end 10 personer på byggepladsen samtidigt. 

Vær opmærksom på, at nogle renoverings- og nedriv-
ningsopgaver kan være anmeldelsespligtige, så opgaven 
skal anmeldes til kommunen inden igangsætning.  

Forundersøgelser
Ved renoverings- og nedrivningsopgaver, hvor der er en 
mistanke om PCB, skal der foretages undersøgelser, der 
kan be- eller afkræfte mistanken. Så længe der er tvivl, 
skal arbejdet udføres efter retningslinjerne for håndtering 
af PCB.

Undersøgelsen af PCB koncentration foretages ved, at 
man tager en prøve af fugen. Man skal tage flere prøver 
fra samme fuge, da forskellige fugeblandinger samt vind 
og vejr har indflydelse på PCB indholdet. 

De kemiske stoffer, vi kender som PCB, må ikke bruges i byggematerialer længere. Men du kan  
stadig risikere at støde ind i dem i forbindelse med for eksempel nedrivning og renovering. 

Så er det godt at være opdateret på, hvilke forholdsregler du kan tage, for at værne kroppen  
mod de skadelige virkninger. Læs mere om temaet her og på de følgende sider.

TEMA: PCB 

Nedrivning – hvor der er PCB!

På de følgende sider får du nogle af de vigtigste 
retningslinjer for arbejdet med PCB. 

Sidst i afsnittet kan du se, hvor du finder mere 
information om emnet PCB.
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Uddannelse og instruktion 
Ved renoverings- og nedrivningsopgaver, hvor der er fun-
det PCB, anbefaler vi, at medarbejderne instrueres grun-
digt. Helst gennem et relevant kursus i PCB-håndtering. 
Unge under 18 år og gravide kvinder må ikke arbejde med 
PCB-holdige materialer.

Nødvendigt sikkerhedsudstyr

Der skal bruges personlige værnemidler til beskyttelse, når 
man håndterer PCB-holdige materialer. Herunder beskriver 
vi typen af værnemidler, der skal bruges, afhængigt af ar-
bejdsopgaven.

Ved udtagelse af prøver
Her skal man bruge beskyttelseshandsker af nitril, neo-
pren, butyl eller 4H. Er der risiko for støvudvikling, skal 
man bruge et åndedrætsværn med filtertypen A2P3.

Ved sanering af PCB-holdige fuger og fjernelse af 
kontamineret beton
Ved denne opgave hvor der anvendes værktøj, der giver 
støv- og varmeudvikling, skal der benyttes:
 
−  åndedrætsværn med tilførsel af friskluft eller ånde-

drætsværn med visir og turboenhed med kombinati-
onsfilter A2P3. 

−  beskyttelseshandsker af handskemateriale af nitril, bu-
tyl eller 4H.

− beskyttelsesdragt, Type 4/5.

Der skal desuden bruges specialværktøj med udsugning og 
støvfilter.

Arbejdsstedet skal i nødvendigt omfang afskærmes og for-
synes med advarselsskilte.

Det anbefales at vaske hænderne før spisning, så man ikke 
indtager støv med PCB.

Affald
Affald med et indhold af PCB på over 50 ppm betragtes 
som farligt affald.

Det bortskaffes efter kommunes retningslinjer. Affald for-
urenet med PCB skal være synligt mærket med tape på-
trykt PCB. Desuden skal det mærkes med EAK koden 17 
09 02. Kondensatorrør fra lysamaturer mærkes EAK koden 
16 02 09. 

Støvsugerposer/filtre og afdækningsplast bortskaffes som 
PCB-holdigt affald. 

Værktøj som klinger, cutter, stiksav mv., der har forurenet 
fugemasse på sig, bortskaffes også som PCB-affald.
Støvvægge kan bortskaffes som almindeligt brændbart af-
fald.

1. PCB

Arbejdstype Åndedrætsværn Handsker Dragter Øvrige

Regler Produkt Regler Produkt Regler Produkt Regler Produkt

Al arbejde med PCB Helmaske 
med  
motoriseret 
turboenhed, 
m/ A2P3 
filtre.*                 

Max 6 timer/
dag.

Compact Air 
eller Jupiter, 
med hætte 
samt A2P3 
filtre

Af materialet 
nitril,  
neopren, 
butyl, 4H

Neoprene-
handske 
G80,  
nitrilhand-
ske G25B 
eller lignende 
handske

Beskyttelses-
dragt Type 
4/5

Safetex 4/5 
eller ligende

Anbefales  
at bruge 
gummistøvler

Dunlop 8808

                        * Alternativt kan benyttes alm. filtrerende åndedræstsværn (uden motor), Dog max 3 timer/dag.

  I nedenstående skema finder du en oversigt over brugen af værnemidler i forskellige situationer



 Arbejdets udførelse

PCB findes i mange byggematerialer, og derfor skal man 
også bruge forskellige arbejdsmetoder. Nedenfor gennem-
går vi metoden ved sanering eller nedbrydning af PCB, 
hvor forureningen har spredt sig til omgivende bygnings-
materialer.   

Forsegling 
Da PCB er meget giftigt, er det vigtigt, at forurenede ma-
terialer ikke spredes til andre områder end et afgrænset 
arbejdsområde. 

Ved udendørs arbejde afgrænses om nødvendigt afgangs-
forholdene, så uvedkommende ikke forurenes. 

Ved indendørsarbejde opbygges midlertidige støvvægge 
(plastfolie på lægteskelet), som afgrænser arbejdsområ-
det. Inden i det forseglede arbejdsområde skal der kon-
stant være et undertryk, så forurenende støv ikke spredes 
til omgivelserne. Undertrykket etableres ved hjælp af en 
eller flere luftrensere forsynet med kulfiltre. 

Skiltning
Uden for arbejdsområdet opsættes ad-
varselsskilte på døre, støvvægge, ved 
adgangssluse og øvrige relevante steder, 
hvor det er hensigtsmæssigt at skilte 
med PCB-arbejde. 

Adgangsforhold
For at sikre, at der ikke spredes PCB-forurening til omgi-
velserne uden for det afgrænsede arbejdsområde, må der 
kun være adgang til saneringsområdet gennem en ad-
gangssluse. En adgangssluse består normalt af tre kamre, 
der er bygget af et lægteskellet og har et forhæng af løst-
hængende plastfolie mellem rummene. 

Adgangsslusen kan enten bygges med eller uden badefor-
hold. Er den uden, skal der i umiddelbar nærhed være to 
omklædningsrum samt baderum. Alternativt kan der bru-
ges specielt indrettede omklædningsvogne til formålet.

Arbejdsmetoder PCB-sanering
Inden arbejdet fjerner man rammer, glas eller døre, som 
ikke er forurenet.
Gulvet under arbejdsstedet afdækkes med plast eller lig-
nende. 
Støvsugeren opstilles så tæt på luftrenseren som muligt, 

og afkastluften føres ud i det fri gennem egnet filter, fx 
HEPA-filtre eller kulfiltre.
Det forurenede materiale fjernes ved minimal brug af elek-
trisk og mekanisk værktøj. Ofte kan fuger omkring vinduer 
og døre skæres fri med en skarp kniv. Hvis muligt skrues 
karmens fastgørelser ud, og karmen udtages.
Undgå at skære direkte i den PCB-holdige fuge. 

Fugerester og PCB-forurenet murværk fjernes ved slibning 
eller bortskæring. Mekanisk/elektrisk værktøj skal forsynes 
med afsug.
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Arbejdsmetoder PCB-sanering...fortsat
PCB-holdig maling fjernes med slibning, fræsning eller 
sandblæsning. Denne arbejdsproces er meget støvende, 
og der er derfor ofte behov for at tage særlige forholds-
regler for at undgå spredning af støv. 

              
Vinduesruder bringes til en særligt indrettet arbejdsplads, 
og forseglingslisten omkring ruden skæres fri med glas-
skærer, eller ruden slås itu, så forseglingslisten kan bort-
skaffes som PCB-affald. Til dette arbejde bruges skærefa-
ste handsker samt sikkerhedsbriller.

Forurenet PCB-materiale, fx fuge, beton/tegl, slibestøv, 
affræsninger og sandblæsningssand opsamles i opsam-
lingsvugge, pose eller spand. Plastsækkene lukkes og på-
føres ”PCB” tape

Slutrengøring 
Til sidst skal der foretages en grundig støvsugning af ar-
bejdsområdet med støvsugeren placeret tæt på miljøbok-
sen. Under slutrengøringen skal personer, der opholder sig 
i arbejdsområdet, bruge nødvendige personlige værnemid-
ler. PCB-holdigt støv på værktøj fjernes ved støvsugning på 
stedet.

Find uddybende viden om arbejde med PCB  
følgende steder:

-  Bar Bygge og Anlæg  
”Håndtering og fjernelse af PCB-holdige  
bygningsmaterialer” 2010  
www.bar-ba.dk 

-  At-intern instruks nr. 19/2007  
”PCB-holdige bygningsmaterialer”



Service og kontrol af faldsikring

Vi kontrollerer/efterser faldsikringsudstyr. Dette fortages af uddannet personale.
Certifikat udstedes ved godkendelse, gældende for 12 måneder.
Faldsikring skal kontrolleres 1 gang årligt, dog skal udstyr der har været udsat for 
maksimal belastning, enten kasseres eller efterses straks.

Service af åndedrætsværn

Vi sørger for rengøring og desinficering af masker, rens af turboenheder, samt tjek 
af lader og batterier.
Batterier oplades altid, så de er klar til brug, når de har været til eftersyn.
Ruder, visirer, membraner og andre dele udskiftes efter behov.

Serviceafdelingen

En aftale er en aftale...

Kan det ikke betale sig at reparere eller skal 
udstyret kasseres, kontakter vi dig for aftale om 
evt. erstatningsprodukter.
Udstyr der indleveres, skal være fri for farlige 
stoffer såsom asbest, PCB og bly.

Bunzl Safetys værdier

• Forandringsskabende

• Teamspirit

• Begejstring

• Rummelighed

• Uforskammet god kundeservice

Overordnet er Bunzl Safetys værdier følgende: 

At skabe positive kundeoplevelser, det er 
menneskers sikkerhed og miljøet det handler om 
og at fremstå som ét Bunzl-team.

SafetyShoppen
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KUNDETRYK
PÅ ARBEJDSTØJ

“Bunzl har det største udvalg indenfor arbejdstøj af mærkerne ENGEL 
(det klassiske design) og WORKZONE (det yngre, smarte design).  

I de to mærker kan du finde alt fra arbejdsbukser til kraftige 
vinterjakker og fluorescerende, synligt arbejdstøj.  
De er begge solide danske mærker i høj kvalitet,  

 hvor der er kælet for detaljerne, og som har en lang levetid.

Tryk/broderi af logo hjælper vi naturligvis med.
 

Kontakt vores kundeservice  
og lad os sammen finde den rette løsning til dig.

Tak til NLT Tagdækning for lån af modeller

“

trykpåtøj.indd   1 24-11-2014   15:57:41
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KUNDETRYK
PÅ ARBEJDSTØJ

“Bunzl har det største udvalg indenfor arbejdstøj af mærkerne ENGEL 
(det klassiske design) og WORKZONE (det yngre, smarte design).  

I de to mærker kan du finde alt fra arbejdsbukser til kraftige 
vinterjakker og fluorescerende, synligt arbejdstøj.  
De er begge solide danske mærker i høj kvalitet,  

 hvor der er kælet for detaljerne, og som har en lang levetid.

Tryk/broderi af logo hjælper vi naturligvis med.
 

Kontakt vores kundeservice  
og lad os sammen finde den rette løsning til dig.

Tak til NLT Tagdækning for lån af modeller

“

trykpåtøj.indd   1 24-11-2014   15:57:41
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FE-TEX MEMBRAN

FOR

VAND

VIND
MEMBRAN

YDERSTOF

ÅNDBAR40

40

Designet til bevægelse 
Ensfarvet kollektion med kontraststikninger og reflekspiping 
på jakker og bukser. Præsentabel arbejdsbeklædning med 
udpræget god ergonomi. En stilsikker kollektion – klar til at 
møde nye udfordringer i det daglige arbejde

COMBAT

Combat softshelljakke
Skjult lynlås med trykknapper i front • Blød fleece indvendig i kraven 
• Ind- og udvendige funktionelle lommer, bl.a. med inddeling til 
værktøj • Aftagelig hætte med velcro • Strop med D-ring samt 
værktøjsstrop • Vindfang i ærmerne • 100% polyester bonded med 
microfleece • 280 g/m2 • WP 500 mm/MVP 10000 g

Varenr. 126630 Farve: Sort

Størrelse: XS-4XL Salgsenhed: 1 stk.

Combat pilotjakke

Skjult lynlås med trykknapper i front • Indvendig nylonquilt og blød 
fleece i kraven • Indvendig snorestopper i bunden af jakken • Aftage-
lig hætte med lynlås og snorestopper samt velcro til regulering  
• Ind- og udvendige funktionelle lommer, bl.a. mobillomme med klap 
og velcro • Strop med D-ring og værktøjsstrop • Vindfang i ærmerne  
• 100% Oxford polyester med PU coating • 260 g/m2 • WP 5000 
mm/MVP 5000 g

Varenr. 123217 Farve: Sort

Varenr. 223206 Farve: Marine

Varenr. 223203 Farve: Hvid

Størrelse: XS-4XL Salgsenhed: 1 stk.
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40

Combat strik med høj krave

Behagelig ribstrikket sweater • Høj krave med lynlås • Kanvasforstærk-
ning på skuldre og albuer • Lomme med indstik til f.eks. skriveredska-
ber på venstre ærme • 100% akryl • 2x2 rib

Varenr. 187501 Farve: Gråmelange

Størrelse: XS-4XL Salgsenhed: 1 stk.

Combat håndværkerbuks
Optimal pasform • Ergonomisk formet og forstærket knæparti  
• Funktionelle lommer, bl.a. skrålommer og lårlomme med klap  
• Tommestoklomme med frithængende bund for optimal bevægelse 
*• Regulerbar hammerstrop • To indstillingsmuligheder til knæpude  
• Forstærkning i bunden af buksebenene bagpå • Ekstra bred oplæg-
ning muliggør at benlængden nemt kan forlænges med 6 cm (4 cm 
ved kort skridtlængde) • Fås også i kort skridtlængde (K84 - K104)  
• 65% polyester/35% bomuld • 280 g/m2

Varenr. 275003 Farve: Hvid

Varenr. 275006 Farve: Marine

Varenr. 127663 Farve: Sort

Størrelse: 72-128 Salgsenhed: 1 stk.

Combat håndværkerbuks  
med hængelommer
Optimal pasform • Ergonomisk formet og forstærket knæparti  
• Funktionelle lommer, bl.a. skrålommer,  hængelommer og lårlomme 
med klap • Tommestoklomme med frithængende bund for optimal 
bevægelse • Regulerbar hammerstrop • To indstillingsmuligheder til 
knæpude • Forstærkning i bunden af buksebenene bagpå • Ekstra 
bred oplægning muliggør at benlængden nemt kan forlænges med  
6 cm (4 cm ved kort skridtlængde) • Fås også i kort skridtlængde  
(K84 - K104) • 65% polyester/35% bomuld • 280 g/m2

Varenr. 121630 Farve: Sort

Størrelse: 72-128 Salgsenhed: 1 stk.



Beklædning

108  RING 70 15 23 00

Lidt lettere – uden at give køb på ”tyngden”                 
i kvaliteten 
Let tofarvet arbejdstøj i en 250 g/m2 letvægtskollektion, 
som er tilpasset indendørstemperaturer og klimaet under 
sydlige himmelstrøg. Oeko-Tex certificeret og med nødven-
dige detaljer som f.eks. mobil-, knæ- og lårlommer.

LIGHT

Light jakke

Kort jakke med lynlås • Funktionelle lommer, f.eks. venstre bryst-
lomme med mobiltelefonlomme med klap • Højre brystlomme med 
boxlæg og klap. • Regulerbare manchetter • Læg i ryggen for god 
bevægelighed • TC Twill 65% polyester/35% bomuld • 250 g/m2

Varenr. 327068 Farve: Marine/Azur

Varenr. 327020 Farve: Sort/Grå

Varenr. 327025 Farve: Grå/Sort

Varenr. 327040 Farve: Khaki/Sort

Størrelse: XS-4XL Salgsenhed: 1 stk.
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Light servicebuks

Sidelommer, den højre med møntlomme • Rummelige lårlommer med 
boxlæg, den venstre med mobil-, blyant- og værktøjslomme  
• Højre lomme har værktøjslomme • Fås også i kortskridtlængde  
(K84-K104) • TC Twill 65% polyester/35% bomuld • 250 g/m2

Varenr. 228068 Farve: Marine/Azur

Varenr. 228020 Farve: Sort/Grå

Varenr. 228025 Farve: Grå/Sort

Varenr. 228040 Farve: Khaki/Sort

Størrelse: 72-128 Salgsenhed: 1 stk.

Light serviceoverall

Funktionelle lommer, bl.a. udvendig smæklomme med klap og plads 
til firmalogo • Forstærket tommestoklomme • Knæforstærk-ning/
knælomme med velcrolukning i bunden • Regulerbar livvide  
• Høj ryg og bred elastik • TC Twill 65% polyester/35% bomuld  
• 250 g/m2

Varenr. 227068 Farve: Marine/Azur

Varenr. 227020 Farve: Sort/Grå

Varenr. 227025 Farve: Grå/Sort

Varenr. 227040 Farve: Khaki/Sort

Størrelse: 72-128 Salgsenhed: 1 stk.

Light buks

Rummelig lårlomme med boxlæg samt mobil-, blyant- og værktøjs-
lomme • Forstærket tommestoklomme • Knæforstærkning/knæ-
lomme med velcrolukning i bunden • Fås også i kortskridtlængde 
(K84-K104) • TC Twill 65% polyester/35% bomuld • 250 g/m2

Varenr. 427068 Farve: Marine/Azur

Varenr. 427020 Farve: Sort/Grå

Varenr. 427025 Farve: Grå/Sort

Varenr. 427040 Farve: Khaki/Sort

Størrelse: 72-128 Salgsenhed: 1 stk.
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En klasse for sig 
Bred tofarvet arbejdstøjskollektion i flere kombinationer, 
og gennem tiderne en af de mest sælgende FE Engel kol-
lektioner. Funktion og pasform går op i en højere enhed – 
ingen kompromiser, klassisk topkvalitet. Enkelte modeller i 
udvalgte farver fås i 100% bomuld.

ENTERPRISE -  
2-FARVET

Jakke

Gennemgående lynlås • Flere funktionelle lommer, bl.a. stiklommer 
• Regulerbar talje • Forstærkning på ærme samt bærestykke • Nogle 
farver fås i 100% bomuld (Comfort) • Stancord+: 65% polyester/35% 
bomuld • Børstet bagside • 300 g/m2

Varenr. 360068 Farve: Marine/Azur

Varenr. 360012 Farve: Grøn/sort

Varenr. 360030 Farve: Hvid/Marine

Varenr. 360082 Farve: Azur/Sort

Varenr. 360011 Farve: Rød/Grå

Varenr. 362011 Farve: Sort/Rød

Varenr. 360020 Farve: Sort/Grå

Varenr. 360025 Farve: Grå/Sort

Varenr. 360040 Farve: Khaki/Sort

Størrelse: XS-4XL Salgsenhed: 1 stk.

Shorts
Den gode kendte Engel pasform • Funktionelle lommer • Forstærket 
tommestoklomme med læg for ekstra plads • Stancord+: 65%  
polyester/35% bomuld • Børstet bagside, 300 g/m2

Varenr. 260068 Farve: Marine/Azur

Varenr. 260012 Farve: Grøn/sort

Varenr. 260030 Farve: Hvid/Marine

Varenr. 360082 Farve: Azur/Sort

Varenr. 260011 Farve: Rød/Grå

Varenr. 270020 Farve: Sort/Rød

Varenr. 260020 Farve: Sort/Grå

Varenr. 260025 Farve: Grå/Sort

Varenr. 260040 Farve: Khaki/Sort

Størrelse: 72-120 Salgsenhed: 1 stk.
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Buks
Den velkendte og gode Engel pasform • Mange funktionelle lommer, 
bl.a. rummelig lårlomme • Forstærket tommestoklomme med ekstra 
plads • Knæforstærkning/knælomme til knæpude • Lukkes med vel-
cro og er justerbar • Nogle farver fås i 100% bomuld (Comfort)  
• Fås også i kort skridtlængde (K84-K104) • Fås også i ekstra skridt-
længde (L80-L104) • Stancord+: 65% polyester/35% bomuld • Børstet 
bagside • 300 g/m2

Varenr. 460068 Farve: Marine/Azur

Varenr. 460012 Farve: Grøn/sort

Varenr. 460030 Farve: Hvid/Marine

Varenr. 460082 Farve: Azur/Sort

Varenr. 460011 Farve: Rød/Grå

Varenr. 470020 Farve: Sort/Rød

Varenr. 460020 Farve: Sort/Grå

Varenr. 460025 Farve: Grå/Sort

Varenr. 460040 Farve: Khaki/Sort

Størrelse: 72-136 Salgsenhed: 1 stk.

Overall
Høj ryg og bred elastik • Regulerbar livvide • Mange funktionelle lommer, 
bl.a. tommestoklomme • Hammerstrop • Knæforstærkning/knælomme 
til knæpude • Lukkes med velcro og er justerbar • Nogle farver fås i 
100% bomuld (Comfort) • Fås også i ekstra skridtlængde (L80-L104) • 
Stancord+: 65% polyester/35% bomuld • Børstet bagside •  300 g/m2

Varenr. 560068 Farve: Marine/Azur

Varenr. 660012 Farve: Grøn/Sort

Varenr. 560030 Farve: Hvid/Marine

Varenr. 560082 Farve: Azur/Sort

Varenr. 660011 Farve: Rød/Grå

Varenr. 262011 Farve: Sort/Rød

Varenr. 560020 Farve: Sort/Grå

Varenr. 560025 Farve: Grå/Sort

Varenr. 560040 Farve: Khaki/Sort

Størrelse: 72-136 Salgsenhed: 1 stk.

Kedeldragt
Gennemgående lynlå • Mange funktionelle lommer, bl.a. mobillomme • 
Elastik i taljen for god pasform • Hammerstrop • Knæforstærkning/knæ-
lomme til knæpude beskytter knæet • Lukkes med velcro og er justerbar 
• Stancord+: 65% polyester/35% bomuld • Børstet bagside • 300 g/m2

Varenr. 660068 Farve: Marine/Azur

Varenr. 160020 Farve: Sort/Grå

Størrelse: XS-4XL Salgsenhed: 1 stk.

Damebuks
Pasform, der er tilpasset kvindens krop • Mange funktionelle lommer 
• Hammerstrop • Forstærket tommestoklomme med læg for ekstra 
plads • Knæforstærkning/-lomme til knæpude • Lukkes med velcro 
og er justerbar • Stancord+: 65% polyester/35% bomuld • Børstet 
bagside • 300 g/m2

Varenr. 262012 Farve: Grøn/sort

Varenr. 160020 Farve: Azur/sort

Størrelse: 34-46 Salgsenhed: 1 stk.
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Kvalitet der holder hele vejen - lige siden 1927 
Ensfarvet arbejdstøjskollektion i den anerkendte og gen-
nemtestede FE Engel kvalitet. Lækker pasform med børstet 
og komfortabel inderside. Enkelte modeller i udvalgte farver 
fås i 100% bomuld.

STANDARD -  
ENSFARVET

T-shirt

• Rib i halsen • Kontraststikninger ved hals, skuldre og ærmegab • 
Fremstillet i behagelig bomuld • 100% bomuld • 160 g/m2

Varenr. 535516 Farve: Marine

Varenr. 535520 Farve: Sort

Størrelse: XS-4XL Salgsenhed: 1 stk.

Poloshirt med brystlomme

Stolpelukning • Brystlomme • Fremstillet i kraftig bomuldskvalitet  
• 100% bomuld • 220 g/m2

Varenr. 325106 Farve: Marine

Størrelse: XS-5XL Salgsenhed: 1 stk.
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Sweatshirt med lommer

Lækker kvalitet • Kraftig rib i hals, talje og ærmer • Flatlock stikninger 
i matchende tone • Lommer ved sidesømmen • 70% bomuld/30% 
polyester • 320 g/m2

Varenr. 101520 Farve: Sort

Størrelse: XS-4XL Salgsenhed: 1 stk.

Hanks herreskjorte

2 brystlommer • Plads til mobiltelefon og blyant • Stancord: 65% 
polyester/35% bomuld • 210 g/m2

Varenr. 181818 Farve: Azur

Størrelse: 37/38-49/50 Salgsenhed: 1 stk.

Fleecejakke
Funktionel fleecejakke med gode detaljer • Canvasforstærkning på 
skuldre og ærmer for øget slidstyrke • Stik- og brystlomme med lynlås 
• Indvendigt glidefoer • 100% polyester fleece • 280 g/m2 • Canvas-
stof: 100% Oxford polyester. 

Varenr. 190920 Farve: Sort

Størrelse: S-5XL Salgsenhed: 1 stk.

Softshelljakke
Super blød • Sidelommer med vandtæt lynlåslukning • Indvendig 
lomme med velcrolukning • Snorestopper indvendig i jakken • Juster-
bare manchetter • Vind- og vandafvisende • WP 500 mm/MVP 10000 
g • 100% polyester softshell bonded 
med microfleece • 280 g/m2

Varenr. 252920 Farve: Sort

Størrelse: 2XS-5XL Salgsenhed: 1 stk.
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3
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EN 343 FE-TEX MEMBRAN

FOR

VAND

VIND
MEMBRAN

YDERSTOF

ÅNDBAR

Kvalitet der holder hele vejen - lige siden 1927 
Arbejdstøjskollektion i den anerkendte og gennemtestede 
FE Engel kvalitet. Lækker pasform og flere modeller har 
fiberpels og nylonquilt som foer.

STANDARD -  
WINTER

FE-Tex Mountain jakke
Jakken er forlænget bagpå, så den holder lænden varm • Justerbare 
manchetter med vindfang • Quiltetfoer • Behagelig microfleece i kra-
ven • Flere funktionelle lommer • Indvendig mobillomme med plads 
til mobil/MP3 samt åbning til ledning • Aftagelig hætte • Vandtæt og 
åndbar • Yderstof: 100% polyester med membran • 260 g/m2 
WP 8000 mm/MVP 8000 g.

Varenr. 210906 Farve: Marine

Varenr. 110920 Farve: Sort

Størrelse: XS-4XL Salgsenhed: 1 stk.

Pilotjakke
Fiberpels og nylonquilt der holder dig varm • Mange funktionelle lom-
mer • Indstillelig krave • Skjult lynlås i front • Linning med elastik  
• Vind- og vandafvisende • Yderstof: 100% polyester med PU coating 
• 235 g/m2 • Foer: 100% nylonquilt • + 100% polyesterpile.

Varenr. 297012 Farve: Grøn/Sort

Varenr. 297030 Farve: Hvid/Marine

Varenr. 297082 Farve: Azur/Sort

Varenr. 297011 Farve: Rød/Grå

Varenr. 292011 Farve: Sort/Rød

Varenr. 197925 Farve: Sort/Grå

Varenr. 297040 Farve: Khaki/Sort

Størrelse: XS-4XL Salgsenhed: 1 stk.
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ROOM FOR

HELMET

ROOM FOR

HELMET

Pilotjakke
Fiberpels og nylonquilt der holder dig varm • Oxford forstærkning på 
skuldre og ærmer • Mange funktionelle lommer • Indstillelig krave.
Skjult lynlås i front • Linning med elastik • Vind- og vandafvisende  
• Yderstof: 100% polyester med PU coating • 235 g/m2 • Foer: 100% 
nylonquilt + 100% polyester pile.

Varenr. 117906 Farve: Marine

Varenr. 117925 Farve: Sort

Størrelse: XS-4XL Salgsenhed: 1 stk.

Kedeldragt
Quiltet foer i ærmer og ben • Fiberpels i overdelen • Aftagelig hætte 
med lynlås • Flere funktionelle lommer • Gennemgående 2-vejslynlås 
• Lynlås i ben gør det nemt at i- og afføre sig dragten • Vind- og 
vandafvisende • Yderstof: 100% polyester med PU coating • 235 g/
m2 • Foer: 100% nylonquilt + 100% polyester pile.

Varenr. 491920 Farve: Grå/Sort

Størrelse: XS-4XL Salgsenhed: 1 stk.

Kedeldragt
Quiltet foer i ærmer og ben • Fiberpels indvendigt i overdelen  
• Aftagelig hætte med lynlås • Mange funktionelle lommer • Gen-
nemgående 2-vejslynlås i front • Lynlås i ben gør det nemt at i- og 
afføre sig dragten • Vind- og vandafvisende • Yderstof: 100% poly-
ester med PU coating • 235 g/m2 • Foer: 100% nylonquilt + 100% 
polyester pile.

Varenr. 411912 Farve: Marine

Størrelse: XS-4XL Salgsenhed: 1 stk.
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Høj synlighed med EN 471 
Her får du optimal beskyttelse i overensstemmelse med de 
europæiske og internationale standarder. Safety ensfarvet 
er udført efter den godkendte EN 471 norm. Maksimal 
synlighed om dagen med fluorescerende materialer og når 
mørket falder på, sørger LOXY-reflekser for, at du bliver set. 
Vort brede sortiment gør det let at finde det rette arbejds-
tøj, der passer til dig og dine krævende arbejdsopgaver.

SAFETY - EN471 
CERTIFICERET

EN 471 regnjakke
Tapede sømme og ventilation i ryg • Mange funktionelle lommer, bl.a. 
mobillomme med klap • Vindfang og regulerbare manchetter • Smart 
hætte med snoretræk indlagt i kraven • Reflekser om ærmer samt liv 
• Beklædningsklasse 3 • WP 3000 mm • 100% PU polyurethanbelagt 
polyester trikot (med stretch) • 200 g/m2

Varenr. 319022 Farve: Orange

Størrelse: S-5XL Salgsenhed: 1 stk.

EN 471 regnoverall
TPraktisk inderlomme på smæk • Justerbar fodvidde • Elastiske seler  
• Tapede sømme • Stor bevægelsesfrihed • Reflekser omkring ben og 
liv • Beklædningsklasse 2 • WP 3000 mm • 100% PU polyurethanbe-
lagt polyester trikot (med stretch) • 200 g/m2

Varenr. 319042 Farve: Orange

Størrelse: S-5XL Salgsenhed: 1 stk.
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EN 471

L-4XL:XS-M:

EN 471 poloshirt
Behagelig poloshirt • Strækreflekser øger komforten • Polokrave med 
rib og 3 knapper • Telefonlomme i sidesømmen • Beklædningsklasse 
2 = XS-M • Beklædningsklasse 3 = L-4XL • 100% microfiber polyester 
• 140 g/m2

Varenr. 205110 Farve: Orange

Varenr. 205138 Farve: Gul 

Størrelse: XS-4XL Salgsenhed: 1 stk.

EN 471 fleecejakke
Behagelig fleecejakke • Kan anvendes som jakke eller inderjakke 
(1000-928 & 1001-928) • Gennemgående lynlås i front • Rib i hals 
og ærmer. • Funktionelle lommer • Beklædningsklasse 3 • 100% 
polyester fleece • 320 g/m2 • Antipilling.

Varenr. 215110 Farve: Orange

Varenr. 215138 Farve: Gul 

Størrelse: XS-4XL Salgsenhed: 1 stk.

EN 471 softshelljakke

Superblød kvalitet • Sidelommer med vandtæt lynlåslukning • Re-
gulerbar talje • Vind- og vandafvisende • Beklædningsklasse 3 • WP 
5000 mm/MVP 2000 g • 91% polyester/9% PU • 280 g/m2

Varenr. 219810 Farve: Orange

Varenr. 219838 Farve: Gul 

Størrelse: XS-4XL Salgsenhed: 1 stk.
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EN 471

F. ENGEL
SAFETY - EN 471 CERTIFICERET

Quiltjakke
Kan anvendes som jakke eller inderjakke til Varenr.: 101928, 200110 
og 200138.  
• Gennemgående lynlås i front • Ribkanter • Funktionelle lommer  
• 100% polyester quilt • 85 g/m2

Varenr. 115230 Farve: Sort

Størrelse: XS-4XL Salgsenhed: 1 stk.

EN 471 pilotjakke
Fiberpels og quiltfoer • Mange funktionelle lommer, bl.a. mobillomme 
med klap • Skjult lynlås • Vind- og vandafvisende • Beklædningsklasse 
3 • WP 1500 mm/MVP 1500 g. • 100% polyester med PU coating  
• 245 g/m2

Varenr. 311714 Farve: Orange

Størrelse: XS-4XL Salgsenhed: 1 stk.

EN 471 pilot skaljakke
Vandtæt og åndbar skaljakke • Kan kombineres med foerjakke  
• 1151-226 / 1152-304 • Skjult lynlås samt trykknapper • Mange 
funktionelle ud- og indvendige lommer • Aftagelig hætte med plads 
til arbejdshjelm • Regulerbar linning med elastik • Beklædningsklasse 
3 • 100% polyester med PU coating • 220 g/m²

Varenr. 101928 Farve: Orange

Varenr. 200110 Farve: Orange/Marine

Varenr. 200138 Farve: Gul/Marine

Størrelse: XS-4XL Salgsenhed: 1 stk.
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EN 471 shorts
Gode sidelommer • Baglommer med forstærkning i bunden, den ene 
med velcrolukning • Forstærket tommestoklomme med ekstra plads  
• Rummelig lårlomme med plads til mobiltelefon • Med vand-, olie- 
og smudsafvisende finish • Beklædningsklasse 1 • 60%  
polyester/40% bomuld • 290 g/m2

Varenr. 270110 Farve: Orange/Marine

Varenr. 270138 Farve: Gul/Marine

Størrelse: 72-120 Salgsenhed: 1 stk.

EN 471 buks
Den velkendte gode FE Engel pasform • Forstærket tommestoklomme 
med ekstra plads • Knæforstærkning/knælomme til knæpude beskyt-
ter knæet, lukkes med velcro og er justerbar • Funktionelle lommer, 
bl.a. baglommer med forstærkning, den ene med velcrolukning • Med 
vand-, olie- og smudsafvisende finish • Beklædningsklasse 2 • Fås 
også i kort skridtlængde (K84-K104) • Fås også i ekstra skridtlængde 
(L80-L104) • 60% polyester/40% bomuld • 290 g/m2

Varenr. 470110 Farve: Orange/Marine

Varenr. 470138 Farve: Gul/Marine

Størrelse: 72-128 Salgsenhed: 1 stk.

EN 471 overall
Høj ryg og bred elastik • Regulerbar livvidde • Mange funktionelle 
lommer, bl.a. åben brystlomme med mobiltelefonlomme • Knæ-
forstærkning/knælomme til knæpude beskytter knæet, lukkes med 
velcro og er justerbar • Med vand-, olie- og smudsafvisende finish  
• Beklædningsklasse 2 • Fås også i kort skridtlængde (K84-K104) 
• Fås også i ekstra skridtlængde (L80-L104) • 60% polyester/40% 
bomuld • 290 g/m2

Varenr. 260110 Farve: Orange/Marine

Varenr. 260138 Farve: Gul/Marine

Størrelse: 72-128 Salgsenhed: 1 stk.
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TERMOTØJ

Termojakke

Lang ryg, som holder lænden varm • Ribkant i krave og håndled  
• Termo inderbeklædning • 100% polyamid med 80 g/m2 polyester-
fyld.

Varenr. 611306 Farve: Sort

Størrelse: XS-4XL Salgsenhed: 1 stk.

Termojakke med sidelommer

Lang ryg, som holder lænden varm • Ribkant i krave og håndled  
• Termo inderbeklædning • 100% polyamid med 80 g/m2 polyester-
fyld.

Varenr. 613320 Farve: Sort

Størrelse: XS-4XL Salgsenhed: 1 stk.

Termovest

Lang ryg, som holder lænden varm • Krave med ribkant • Brystlomme 
• Termo inderbeklædning • 100% polyamid med 80 g/m2 polyester-
fyld.

Varenr. 618306 Farve: Sort

Størrelse: XS-4XL Salgsenhed: 1 stk.
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Termobuks

Elastik i linning • Gylpåbning • Ribkant ved foden • Termo inderbe-
klædning • 100% polyamid med 
80 g/m2 polyesterfyld.

Varenr. 621306 Farve: Sort

Størrelse: XS-4XL Salgsenhed: 1 stk.

Termoundertrøje 2-funktionel
Lang ryg, der holder lænden varm • Svedabsorberende og -ledende, 
hvilket bevarer høj isoleringsevne • Rib i hals og ved håndled • Fylder 
minimalt under den alm. arbejdsbeklædning • 100% polyester • 175 
g/m2

Varenr. 220220 Farve: Sort

Størrelse: XS-4XL Salgsenhed: 1 stk.

Termounderbenklæder 2-funktionel

Svedabsorberende og -ledende, hvilket bevarer høj isoleringsevne  
• Fylder minimalt under den alm. arbejdsbeklædning • 100%  
polyester • 175 g/m2

Varenr. 221220 Farve: Sort

Størrelse: XS-4XL Salgsenhed: 1 stk.
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WORKZONE
TERMO

Seattle undertrøje 3-funktionel
Blødt og isolerende termoundertøj • Halslukningen er med praktisk 
lynlåslukning • Ærmerne har specielt tommelfingerhul, som holder 
håndleddet varmt og beskyttet • Bagpå er trøjen længere, således at 
lænden er dækket • Undertøjet er svedabsorberende, svedtransporte-
rende og isolerende • Thermolite® 3-funktions underbeklædning  
• 50% polyester • 50% bomuld • 210 g/m² • Metervaren er specielt 
udviklet af Dupont.

Varenr. 403020 Farve: Sort

Størrelse: S-3XL Salgsenhed: 1 stk.

Boston underbuks 3-funktionel
Blødt og isolerende termoundertøj • Der er ingen generende sømme  
• Bukserne har gylplukning • Tætsiddende manchetter i benene  
• Undertøjet er svedabsorberende, svedtransporterende og isolerende 
• Thermolite® 3-funktions underbeklædning • 50% polyester • 50% 
bomuld • 210 g/m² • Metervaren er specielt udviklet af Dupont.

Varenr. 213020 Farve: Sort

Størrelse: S-3XL Salgsenhed: 1 stk.
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WORKZONE - 
EXPLORE
Oplev den nyeste WorkZoneTM kollektion, hvor alt er til-
ladt.Kombiner på tværs af modeller og farver. Tøjet har alle 
de funktioner arbejdstøj skal have - og det moderne design 
passer også til fritiden.

EXPLORE Grandad S/S T-Shirt
T-shirt i behagelig rib-kvalitet • Bred ribkant i ærmet • Forlænget 
bagstykke • Vævet metervare udvendig i nakken med mulighed for 
placering af tryk/broderi.

Ensfarvede: 100% bomuld, 1x1 rib, 220 g/m2. 
Melange farver: 90% bomuld, 10% viskose, 1x1 rib, 220 g/m2

Varenr. 234204 Farve: Hvid

Varenr. 234205 Farve: Sort

Varenr. 234206 Farve: Grå

Størrelse: XS-4XL Salgsenhed: 1 stk.

EXPLORE Grandad L/S T-Shirt
T-shirt i behagelig rib-kvalitet • Bred ribkant i ærmet • Forlænget 
bagstykke • Vævet metervare udvendig i nakken med mulighed for 
placering af tryk/broderi.

Ensfarvede: 100% bomuld, 1x1 rib, 220 g/m2. 
Melange farver: 90% bomuld, 10% viskose, 1x1 rib, 220 g/m2

Varenr. 234207 Farve: Hvid

Varenr. 234208 Farve: Sort

Varenr. 234209 Farve: Grå

Størrelse: XS-4XL Salgsenhed: 1 stk.
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EXPLORE Ternet Fleecejakke
Skjortejakke i blød fleece • Aftagelig hætte • Lynlås og trykknapper i 
front • Mange funktionelle lommer, bl.a. praktiske inderlommer  
• Vindfang i ærmer • Reflekspipings ved bærestykket bagpå for øget 
synlighed • Jakken er foeret med quiltfoer • 100% polyester fleece  
• 270 g/m2 • Foer: 100% polyester • quiltet.

Varenr. 241972 Farve: Midnight Blue

Størrelse: XS-4XL Salgsenhed: 1 stk.

EXPLORE Denim Håndværkerbuks
unktionel håndværkerbuks i denim • Denimstoffet indeholder COR-
DURA® for øget slidstyrke • Optimal pasform med bl.a. ergonomisk 
formet knæparti • Mange funktionelle lommer, bl.a. lårlomme med 
mobillomme • Indvendig knælomme med to indstillingsmuligheder til 
knæpude • Reflekser midt på benet bagpå for øget synlighed • Fås 
også i kort skridtlængde (K84-K104) • Fås også i ekstra skridtlængde 
(L80-L104) • 85% bomuld • 15% polyamid (CORDURA®) • 365 g/m2

Varenr. 234213 Farve: Denim

Størrelse: 72-120 Salgsenhed: 1 stk.

EXPLORE Håndværkerbuks
Funktionel håndværkerbuks med mange praktiske detaljer  
• Optimal pasform med bl.a. ergonomisk formet og forstærket knæ-
parti • Mange funktionelle lommer, bl.a. lårlomme med mobillomme  
• Indvendig knælomme med to indstillingsmuligheder til knæpude  
• Forstærkning i bunden af buksebenene bagpå for ekstra slidstyrke 
• Reflekser midt på benet bagpå for  øget synlighed • Fås også i kort 
skridtlængde (K84-K104) • Fås også i ekstra skridtlængde (L80-L104) 
• 65% bomuld • 35% polyester, 310 g/m2

Varenr. 234210 Farve: Sort

Varenr. 234211 Farve: Forrest Green

Varenr. 234212 Farve: Caramel

Størrelse: 72-120 Salgsenhed: 1 stk.
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Top of mind kollektion, kvaliteter og designs i særklas-
se. Ekstra slidstærk metervare til det professionelle hånd-
værk, som klarer op til 250.000 gnidninger i Martindale-test 
og er i en 250 g/m2 metervare.

WORKZONE - 
TECHZONE

TECH ZONE Strikjakke
Behagelig og varm strikjakke med kontraststikninger • To stiklommer 
samt brystlomme med lynlås • To åbne inderlommer • Forstærkede 
albuer • Høj krave • Elastikafslutning i bund og ærmer • Softshell på 
bærestykke samt indsats i siderne • 94% polyester • 6% akryl • 385 
g/m2 • Besætninger af blød 100% polyester softshell med  
microfleece på indersiden.

Varenr. 112520 Farve: Sort

Varenr. 112572 Farve: Midnight Blue

Størrelse: XS-4XL Salgsenhed: 1 stk.

TECH ZONE Tømrerbuks
Funktionel tømrerbuks med kontraststikninger • Mange funktionelle 
lommer, bl.a. lårlomme med mobillomme • Knæforstærkning/knæ-
lomme med velcrolukning foroven samt to indstillingsmuligheder til 
knæpude • Reflekser bag ved knæ og på lommer for øget synlighed 
• Bukserne har en ekstra bred oplægning, der er beregnet til at øge 
længden på buksen • Fås også i kort skridtlængde (K84-K104) • 65% 
bomuld • 35% polyester •  310 g/m2

Varenr. 234214 Farve: Sort

Størrelse: XS-4XL Salgsenhed: 1 stk.

TECH ZONE Knickers
Funktionel tømrerbuks med kontraststikninger • Mange funktionelle 
lommer, bl.a. lårlomme med mobillomme • Knæforstærkning/knæ-
lomme med velcrolukning foroven samt to indstillingsmuligheder til 
knæpude • Reflekser bag ved knæ og på lommer for øget synlighed 
• Bukserne har en ekstra bred oplægning, der er beregnet til at øge 
længden på buksen • Fås også i kort skridtlængde (K84-K104) • 65% 
bomuld • 35% polyester •  310 g/m2 • Vantage metervare med COR-
DURA®: • 50% bomuld • 50% polyamid 6.6 • 250 g/m2

Varenr. 234215 Farve: Sort

Størrelse: 72-120 Salgsenhed: 1 stk.
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WORKZONE
CASUAL

CASUAL Hættetrøje med krave

Funktionel hættetrøje i jersey med høj ribkrave • Fleece indvendig 
• 2 sidelommer • 65% polyester, 35% bomuld bonded med 100% 
polyester microfleece • 300 g/m2

Varenr. 304220 Farve: Sort

Varenr. 204225 Farve: Grå

Størrelse: XS-4XL Salgsenhed: 1 stk.

CASUAL Cargobuks
Funktionel lårlommebuks • 2 stiklommer - den ene med møntlomme 
• 2 lårlommer den højre med integreret mobiltelefonlomme og tom-
mestoklomme • Venstre lårlomme med pencillomme • 2 baglommer 
med klapper • Fås også i ekstra skridtlængde (C146/80 - C156/100)  
• 65% polyester, 35% bomuld, 300 g/m2

Varenr. 206720 Farve: Sort

Varenr. 206725 Farve: Grå

Varenr. 206746 Farve: Patriot Blue
Størrelse:  
C42/72 - C66/120, 
C146/80 - C156/100

Salgsenhed: 1 stk.
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FE-TEX MEMBRAN

FOR
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VIND
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WORKZONE
STANDARD

STANDARD Softshelljakke
Smart og funktionel softshelljakke i stretchmateriale • Sidelommer 
med lynlås • Indvendig mobiltelefonlomme • 2 store lommer med 
lynlås • Indstillelig linning med snorestopper indvendig i jakken  
• Indstillelige manchetter • Vindtæt og vandafvisende • 100%  
polyester softshell, 400 g/m2 • WP 8000 mm / MVP 2000 g

Varenr. 223260 Farve: Cobalt Zone

Størrelse: XS-3XL Salgsenhed: 1 stk.

STANDARD Arbejdsbuks
Arbejdsbuks med 2 stiklommer • 2 baglommer begge med lomme-
klap • Knælommer i CORDURA®, indstik for oven til knæpuder med 
mulighed for højdeindstilling • Finish for vand-, olie- og smudsafvis-
ning samt børstet åndbar bagside • Reflekspiping bagpå benene • Fås 
også i ekstra skridtlængde (C146/80 - C156/100) • Canvasvævet 65% 
polyester • 35% bomuld • 300 g/m²

Varenr. 234216 Farve: Cobalt Zone

Størrelse: C42/72 - C66/120 Salgsenhed: 1 stk.

STANDARD Arbejdsbuks
Funktionel overall med 2 stiklommer • Knælommer i CORDURA®, 
indstik for oven til knæpuder med mulighed for højde indstilling  
• Tætsiddende rygelastik for god komfort • Finish for vand-, olie- og 
smudsafvisning samt børstet åndbar bagside • Reflekspiping bagpå 
benene • Fås også i ekstra skridtlængde (C146/80 - C156/100)  
• Canvasvævet 65% polyester • 35% bomuld • 300 g/m²

Varenr. 222710 Farve: Cobalt Zone

Størrelse: C42/72 - C66/120 Salgsenhed: 1 stk.
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F.ENGEL / WORKZONE
ACCESSORIES

A

C

C
B

D

WARM TECHNICAL
SOCKS

WARM TECHNICAL SOCKS
9100-8
Varm funktionel sok i behagelig kvalitet. Foden holdes tør grundet indholdet af Coolmax®. Sokken har en kraftig og 
varm frotté-sål, der er forstærket med uld. Den specielle rib-effekt rundt om foden sørger for perfekt pasform og for 
at sokken bliver, hvor den skal. Den specielle strikning på oversiden af sokken leder varmen væk fra foden. Skaftet 
er strikket med Lycra®, der sikrer god komfort og støtter benet.

KVALITET:   57% polyester (Coolmax®), 29% uld, 12% polyamide, 2% elastan (Lycra®)

FARVE: 20 Sort

STØRRELSE:  38/40 - 41/43 - 44/46

VASK:

SPECIAL FEATURES:
A  Kraftig, forstærket frotté-sål
B  Rib-effekt
C  Tynd specialstrikket overdel
D  Støtte til benet

A

C

C
B

D

WARM TECHNICAL
SOCKS

WARM TECHNICAL SOCKS
9100-8
Varm funktionel sok i behagelig kvalitet. Foden holdes tør grundet indholdet af Coolmax®. Sokken har en kraftig og 
varm frotté-sål, der er forstærket med uld. Den specielle rib-effekt rundt om foden sørger for perfekt pasform og for 
at sokken bliver, hvor den skal. Den specielle strikning på oversiden af sokken leder varmen væk fra foden. Skaftet 
er strikket med Lycra®, der sikrer god komfort og støtter benet.

KVALITET:   57% polyester (Coolmax®), 29% uld, 12% polyamide, 2% elastan (Lycra®)

FARVE: 20 Sort

STØRRELSE:  38/40 - 41/43 - 44/46

VASK:

SPECIAL FEATURES:
A  Kraftig, forstærket frotté-sål
B  Rib-effekt
C  Tynd specialstrikket overdel
D  Støtte til benet

B

A

WORKER
SOCKS

WORKER SOCKS
9104-7
Funktionel sok i behagelig kvalitet med ekstra kraftig frotté-sål. Skaftet er strikket med Lycra®, der sikrer god kom-
fort og støtter benet.

KVALITET:   75% bomuld, 20% polyamid, 5% elastan (Lycra®)

FARVE: 20 Sort

STØRRELSE:  38/40 - 41/43 - 44/46

VASK:

SPECIAL FEATURES:
A  Kraftig frotté-sål
B  Rib-effekt

B

A

WORKER
SOCKS

WORKER SOCKS
9104-7
Funktionel sok i behagelig kvalitet med ekstra kraftig frotté-sål. Skaftet er strikket med Lycra®, der sikrer god kom-
fort og støtter benet.

KVALITET:   75% bomuld, 20% polyamid, 5% elastan (Lycra®)

FARVE: 20 Sort

STØRRELSE:  38/40 - 41/43 - 44/46

VASK:

SPECIAL FEATURES:
A  Kraftig frotté-sål
B  Rib-effekt

Hængelommer

Slidstærk kvalitet for at modstå værktøjets skarpe kanter • To  
inddelinger • Monteres nemt med bælte • Passer til alle FE Engel  
bukser med brede bæltestropper • 100% polyamid.

Varenr. 199048 Farve: Sort

Størrelse: One Size Salgsenhed: 1 stk.

Knæpuder

Ergonomisk design giver optimal beskyttelse • Let at indføre • Høj 
komfort, beskyttelse og fleksibiltet • EN14404-A1:2010 • Stødabsor-
berende • 100% e.v.a. (ethyl vinyl acetat).

Varenr. 212920 Farve: Sort

Størrelse: One Size Salgsenhed: 1 stk.

Warm technical socks
Varm funktionel sok • COOLMAX®-funktionen holder dine fødder 
tørre • Rib-effekt rundt om foden sørger for perfekt pasform • Skaft 
strikket med LYCRA® sikrer god komfort og støtte • 57% polyester 
(COOLMAX®)/29% uld/12% polyamid/2% elastan (LYCRA®).

Varenr. 101820 Farve: Sort
Størrelse: 
38/40, 41/43, 44/46

Salgsenhed: 1 stk.

Worker socks

Funktionel og behagelig • Kraftig frottésål • Skaft strikket med LY-
CRA® sikrer god komfort og støtte • 75% bomuld/20% polyamid/5% 
elastan (LYCRA®).

Varenr. 109104 Farve: Sort
Størrelse: 
38/40, 41/43, 44/46

Salgsenhed: 1 stk.
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Bælte med nylonspænde

Kraftig kvalitet • Tåler industrivask • Bælte: 100% polyester • 
Spænde: 100% nylon 6.6.

Varenr. 234217 Farve: Sort

Størrelse: 100-130 cm Salgsenhed: 1 stk.

Fleecehue

Lækker fleecehue i behagelig kvalitet • Huen beskytter mod kuldetab  
i koldt og lunefuldt vejr • 100% polyesterfleece.

Varenr. 288220 Farve: Sort

Størrelse: One Size Salgsenhed: 1 stk.

Halsvarmer

Halsvarmer i blød behagelig fleecekvalitet • Tætsiddende om halsen  
• Luner bryst og nakke • Ideel til kolde dage • 100% polyesterfleece.

Varenr. 301022 Farve: Sort

Størrelse: One Size Salgsenhed: 1 stk.
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799002

Cleaning jakke
• Skjult hætte med snøretræk • Lynlås og vindfang
• 2 lommer med klap • Elastik i ærmer 
• Ryglængde str. L – 70 cm
• 240 gr. PU/nylon • Vandsøjle: mm H2O: > 10000 mm

Varenr. 176300 Farve: blå

Størrelse: XS-4XL Salgsenhed: 1 stk.

Cleaning busseronne
• Fast hætte med snøretræk • Trykknap i hals og ærmer
• EN 14605 certificeret • Ryglængde str. L – 70 cm • 240 gr. PU/nylon 
• Vandsøjle: mm H2O: > 10000 mm

Varenr. 771003 Farve: blå

Størrelse: XS-4XL Salgsenhed: 1 stk.

Varenr. 771000 Busseronne med elastik i ærmer

Cleaning overall
•  Elastik i ben • Knælomme til knæpude 
• EN 14605 certificeret
• Justerbare seler med Fix-lock spænde 
• Skridtlængde str. L – 73 cm 
• 240 gr. PU/nylon • Vandsøjle: mm H2O: > 10000 mm

Varenr. 179904 Farve: blå

Størrelse: XS-4XL Salgsenhed: 1 stk.

Cleaning overall
• Justerbare seler med Fix-lock • EN 14605 certificeret 
• Skridtlængde str. L – 73 cm
• 240 gr. PU/nylon • Vandsøjle: mm H2O: > 10000 mm

Varenr. 799003 Farve: blå

Størrelse: XS-4XL Salgsenhed: 1 stk.

Specielt rengøring i fødevare branchen udsætter regntøjet for ekstreme udfordringer. Tøjet skal kunne tåle hårdt slid i ti-
mevis, kunne modstå brugen af chlor og kemikalier ifm. rengøringen og samtidig have en stor rivstyrke og smidighed, så 
brugeren frit kan bevæge sig rundt. Derfor har det i årevis været naturligt for ELKA at udvikle en speciel kollektion tilpasset 
denne branche. Vores 240g. PU/nylon kollektion er udvikles i samarbejde med brugere fra hele Europa. Størstedelen af 
kollektionen er EN14605 kemikalie certificeret.

Cleaning
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Ekstra 
kraftig

Ekstra 
kraftig

Ekstra 
kraftig

Termojakke
• Lynlås • Inderlomme • Rib i ærmer og 
krave 
• Ryglængde i str L – 78 cm • 100% poly-
ester i 200 gr. • Tern i 4x4 cm

Varenr. 160500 Farve: hvid

Størrelse: XS-4XL Salgsenhed: 1 stk.

Termo lux vest
• Med lynlås • Ryglængde i str L – 79 cm 
• 100% polyester i 280 gr. • Tern i 8x8 cm

Varenr. 162600 Farve: hvid

Størrelse: XS-4XL Salgsenhed: 1 stk.

Termovest
• Lynlås • Inderlomme 
• Ryglængde i str L – 79 cm
• 100% polyester i 200 gr. • Tern i 4x4 cm

Varenr. 162502 Farve: hvid

Størrelse: XS-4XL Salgsenhed: 1 stk.

Termobuks
• Elastik i talje • Rib i ben 
• Skridtlængde str. L – 78 cm
• 100% polyester i 200 gr. • Tern i 4x4 cm

Varenr. 161500 Farve: hvid

Størrelse: XS-4XL Salgsenhed: 1 stk.

Termobuks
• Elastik i talje • Rib i ben 
• Skridtlængde str. L – 78 cm
• 100% polyester i 280 gr. • Tern i 4x4 cm

Varenr. 261600 Farve: hvid

Størrelse: XS-4XL Salgsenhed: 1 stk.

Termo lux jakke
• Med lynlås • Inderlomme 
• Rib i ærmer og krave 
• Ryglængde i str L – 78 cm
• 100% polyester i 280 gr. • Tern i 8x8 cm

Varenr. 160600 Farve: hvid

Størrelse: XS-4XL Salgsenhed: 1 stk.

I nordeuropa har vi altid haft en stærk tradition for at bruge termotøj, da materialet er yderst fleksibelt i forhold til hurtige 
temperaturskift og føles åndbart. Vores sortiment indeholder flere kvaliteter  og produkterne kan bruges på tværs af in-
dustrier til både inden- og udendør brug. 
Termostoffet er vindtæt og isolerende og består af 3 lag, der er svejset sammen med ultralyd. I forlængelse af vores clean-
ing serie findes de hvide termoprodukter som er specielt egnede til industriel brug da tøjet kan kogevaskes

Vi har 2 kvaliteter:
200 gram og 280 gram (280 gram bruges primært til arbejde i frostrum) 

Termotøj
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Forklæde
• Med ringe til seler • 240 gr. PU/nylon

Varenr. 157130 Farve: hvid

Størrelse: S-L Salgsenhed: 1 stk.

Forklæde
• Med ringe til seler • 240 gr. PU/nylon

Varenr. 358130 Farve: blå

Størrelse: S-L Salgsenhed: 1 stk.

Dysepose
• Med låg

Varenr. 310007 Farve: blå

Størrelse: - Salgsenhed: 1 stk.

Ærme med handske
• 70 cm • 320 gr. PVC/polyester • Påsvejst 
Showa handske

Varenr. 101660 Farve: grøn/orange

Størrelse: 8-11 Salgsenhed: 1 stk.

Håndledselastik
• Velcrolukning 

Varenr. 101660 Farve: hvid

Størrelse: S,M,L Salgsenhed: 1 stk.

Løse ærmer
• 600 gr. PVC/polyester

Varenr. 101233 Farve: hvid

Størrelse: One size Salgsenhed: 1 stk.

Seler til forklæde
• 320 gr. PVC/polyester

Varenr. 358199 Farve: blå

Størrelse: - Salgsenhed: 1 stk.

Cleaning coverall
• Fast hætte med snøretræk • Lynlås og 
vindfang
• Trykknap i ben 
• Skridtlængde str. L – 77 cm 
• 240 gr. PU/nylon • Vandsøjle: mm H2O: > 
10000 mm

Varenr. 280002 Farve: hvid

Størrelse: XS-4XL Salgsenhed: 1 stk.

Forklæder leveres uden seler
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229900
Orange

224007
Marine

Dry Zone taljebuks
• Trykknap i ben • Forstærket svejsning i skridtet 
• Skridtlængde str. L – 82 cm
• 190g. PU/Polyester • Vandsøjle: mm H2O: 5000 
mm. 

Varenr. 224001 Farve: grøn

Størrelse: XS-5XL Salgsenhed: 1 stk.

Dry Zone overall
• Trykknap i ben • Justerbare seler med Fix-lock 
spænde 
• Forstærket svejsning i skridtet • Skridtlængde str. L – 
72 cm • Str. XS – 5XL
• 190g. PU/Polyester • Vandsøjle: mm H2O: 5000 mm.

Varenr. 229901 Farve: grøn

Størrelse: XS-5XL Salgsenhed: 1 stk.

Dry Zone heldragt
• Skjult hætte med snøretræk • Ærmevindfang 
med elastik samt velcro justering 
• Lynlås og dobbelt vindfang • Trykknap i ben• 
Forstærket svejsning i skridtet 
• Skridtlængde str. L – 76 cm • 190g. PU/Polyester 
• Vandsøjle: mm H2O: 5000 mm.

Varenr. 280037 Farve: marine

Størrelse: XS-5XL Salgsenhed: 1 stk.

Dry Zone jakke
•  Skjult hætte med snøretræk • Trykknap i ærmer 
• Forstærkede svejsninger på udsatte steder 
• Lynlås og vindfang med trykknapper • 2 lommer 
med klap 
• Ryglængde i str. L – 76 cm
• 190g. PU/Polyester 
• Vandsøjle: mm H2O: 5000 mm.

Varenr. 260001 Farve: grøn

Størrelse: XS-5XL Salgsenhed: 1 stk.

Dry Zone jakke D-lux
•  2 vejs lynlås med vindfang i front 
• Refleks logo på højre ærme, venstre lommeklap 
og ryg
• Elastik og velcrolukning i ærme • Refleksstriber 
over bryst og ryg 
• 2 lommer med klap
• Skjult hætte med snøre • Ryglængde str. L – 89 
cm

Varenr. 263017 Farve: marine

Størrelse: XS-5XL Salgsenhed: 1 stk.

Dry Zone bukser D-lux
• Elastik i talje • 2 lommeåbninger i sidesøm • Re-
fleks på ben 
• Tommestoklomme på højre ben 
• Cargolomme på venstre ben • Lynlås med indven-
dig vindfang i ben 
• Skridtlængde str. L – 82 cm

Varenr. 224017 Farve: marine

Størrelse: XS-5XL Salgsenhed: 1 stk.

Dry Zone er resultatet af mange års erfaring og produktudvikling og dækker over Elka’s stand-
ard PU/polyester metervare. Materialet er slidstærkt, let og fleksibelt. Desuden har den stræk, så 
komfort og bevægelsesfrihed er i top. Dry Zone produceres i forskellige varianter; en standard PU-
stretch serie, en D-Lux serie med bl.a. ekstra funktionslommer og en bred EN471 serie. 

EN 343
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260007
Marine
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D-Lux taljebuks
• Lynlås med vindfang i ben • Elastik i talje 
• Lommeindgang
• Cargo- og tommestoklomme • Refleks-
bånd om ben
• Forstærket i skridt • Skridtlængde str. 
L – 82 cm
• 170g. PU/Polyester • Vandsøjle: mm H2O: 
5000 mm.

Varenr. 224031 Farve: Orange

Varenr. 224041 Farve: Gul

Størrelse: XS-5XL Salgsenhed: 1 stk.

D-Lux jakke
• 2 lommer med klap og skjult hætte med snøretræk
• Ekstra længde • Elastik samt velcro justering i ærme 
• Lynlås og dobbelt vindfang med trykknapper 
• Refleksstriber over skuldre, ærmer samt body
• Ryglængde i str. L – 89 cm
• 170g. PU/Polyester • Vandsøjle: mm H2O: 5000 mm.

Varenr. 263030 Farve: Orange

Varenr. 263041 Farve: Gul

Størrelse: XS-5XL Salgsenhed: 1 stk.

Jakke
• 2 lommer med klap og skjult hætte med snøretræk
• Ærmevindfang med elastik samt velcro justering
•  Lynlås og vindfang med trykknapper • Snøretræk i nedre kant 
• Refleksstriber over skuldre og langs ærmer 
• Ryglængde i str. L – 76 cm
• 170g. PU/Polyester • Vandsøjle: mm H2O: 5000 mm.

Varenr. 260006 Farve: Orange

Varenr. 263040 Farve: Gul

Størrelse: XS-5XL Salgsenhed: 1 stk.

Taljebuks
• Trykknap i ben • Vandrette og vertikale 
refleksstriber 
• Forstærket svejsning i skridtet • Elastik i 
talje
• Skridtlængde str. L – 82 cm
• 170g. PU/Polyester • Vandsøjle: mm H2O: 
5000 mm.

Varenr. 224030 Farve: Orange

Varenr. 224040 Farve: Gul

Størrelse: XS-5XL Salgsenhed: 1 stk.

Overall
• Trykknap i ben • Justerbare seler med Fix-
lock spænde
• Refleksstriber • Skridtlængde str. L – 72 
cm 
• 170g. PU/Polyester • Vandsøjle: mm H2O: 
5000 mm.

Varenr. 228800 Farve: Se fotos

Størrelse: XS-5XL Salgsenhed: 1 stk.

Dry Zone Visible er fremstillet i det samme fleksible, slidstærke PU/Polyester materiale, som også 
kendetegner Dry Zone serien og dermed sikrer optimal bevægelsesfrihed. Produkterne er EN 
20471 certificerede så synligheden og sikkerheden er i top. Serien indeholder såvel regnjakke og 
buks samt en vinterjakke med termofoer, samt de nye D-Lux modeller



Radiohøreværn Peltor
se side 34

Engangsforklæde
se side 142

Hovedbeklædning
se fra side 140

Ærmeskåner
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Gummistøvler Dunlop
se side 158-159

HYGIEJNE I FØDEVAREINDUSTRIEN



Fødevarefremstilling er en sårbar forretning. Som produ-
cent er man afhængig af mange faktorer, der på hver sin 
måde kan kompromitterer det endelige produkt, og samti-
dig stiller både kunderne og myndighederne stadig større 
krav til kvalitet og fødevaresikkerhed. Det er udfordringer, 
som kræver, at man stiller op med et stærkt hold, og at 
man helt ned i detaljen har banet vej for lønsom produk-
tion. 
Bunzl Safety er et godt kort at have på hånden, da vi har 
mange års erfaring som leverandør til fødevareindustrien 
og indgående kendskab til krav og forventninger.

Handsker og EU Lovgivning

Alle personlige værnemidler skal overholde PPE (Personal 
Protective Equipment) og ved yderligere krav til værnemid-
lerne skal disse tilsvarende overholde den specifikke EU lov-
givning på området. 
Bunzl’s handsker overholder alle følgende EU Forordninger 
og -Direktiver:

-  PPE Direktivet 89/686/EC om personlige værnemidler
-  REACH Forordningen 1907/2006/EC om registrering,            
   vurdering og godkendelse af, samt begrænsninger 
   for kemikalier

For værnemidler der også er fødevarekontaktmaterialer: 
-  EU Forordningen 1935/2004/EC om fødevarekontakt 
   materialer og -genstande
-  EU Forordningen 2023/2006/EC om GMP
-  EU Forordningen 10/2011/EC om plastmaterialer og -  
   genstande bestemt til kontakt med fødevarer

Disse værnemidler er mærket med glas/gaffel symbolet.

Fødevarekontakt

Fødevarekontaktmaterialer må ikke udgøre en fare for 
menneskers sundhed, og skal være fri for uacceptabel for-
urening, der kan udgøre en fare eller forringe fødevarens 
kvalitet og/eller organoleptiske egenskaber.
Overensstemmelse med EU Forordningerne sikrer, at føde-
vareforurening ikke kan ske, ved at sikre både selve pro-
duktet og produktionsprocessen.

Hvordan kontrolleres overensstemmelse
Handsker produceres af en eller flere typer gummi eller 
plast, som i forbindelse med produktionen kan tilsættes 
en lang rækker forskellige stoffer som; farver, acceleratorer 
og blødgører (kun PVC handsker). Dette sker for at pro-
ducenten kan opnå den ønskede kvalitet på den endelige 
handske. 

Når handsker benyttes i kontakt med fødevarer, især fede 
og sure fødevarer, vil der kunne afgives stoffer alt efter fø-
devaretypen, kontakttid og -temperatur.

I EU lovgivningen er derfor defineret stramme grænsevær-
dier for hvad der er tilladt af migration (afgivelse af stoffer), 
og specifikke krav til hvordan kontrol af disse værdier skal 
ske. Alle fødevarekontaktmaterialer skal overholde disse 
krav til total migration (samlede grænseværdi for migration 
af stoffer) og specifik migration (specifik grænseværdi for 
enkelte stoffer).  

Migrationstests udføres efter gældende anbefalinger, hvor 
handsker typisk testes i 10 min. ved 40°C. Den opnåede fø-
devarekontakt (angivet på databladet) angiver, hvor længe 
den enkelte fødevare kan håndteres (være i berøring) sik-
kert.

TEMA: FØDEVAREINDUSTRI 

Opskriften på lønsomhed
Produktion uden stop, kompromisløs hygiejne og høj leveringssikkerhed.  
Det er opskriften på lønsomhed i fødevareindustrien. 

Bunzl Safety kan bidrage aktivt til resultaterne.



Fødevarekontakt fortsat...

Når der migrationstestes for fødevarekontakt, deler man 
fødevarerne op i 5 forskellige typer:
• Tørre fødevarer (f. eks mel, sukker, havregryn)
• Vandholdige fødevarer 
• Alkoholholdige fødevarer (føde- og drikkevarer med
  en alkoholprocent > 5%)
• Sure fødevarer (med en pH værdi < 4,5)
• Fedtholdige fødevarer (alle typer kød, smør, olie osv.) 

Det er almindeligt kendt, at handsker produceret af natur-
gummi ofte ikke er egnet til kontakt med sure fødevarer 
(<4,5 pH), og at handsker produceret af PVC ofte ikke eg-
ner sig til kontakt med fede fødevarer.

Valg af handsker

Brug og valg af handsker afhænger af arbejdsopgaven. 
Flere faktorer er afgørende for det endelige valg:
- Hvilket materiale handsken er produceret af
- Form- og kvalitetskrav, f.eks. tykkelsen
- Den fødevaretype der håndteres
- Hvilken tid og under hvilken temperatur
             der arbejdes

Der er vigtigt, at alle disse faktorer tages med i overvejel-
serne, når man vælger handsker, og at man orienterer sig 
om de eventuelle begrænsninger, der kan være i forbin-
delse med brug.

Bunzl har et team af specialister der sikre, at dokumenta-
tionen altid er opdateret, og i overensstemmelse med gæl-
dende lovgivning. Alle lovpligtige datablade sendes auto-
matisk, så du altid er opdateret med det seneste datablad 
(kræver at vi har din e-mail adresse). 
Databladet sendes første gang du handler et produkt og 
efterfølgende når databladet opdateres.

Alle datablade kan også downloades via vores hjemmeside 
www.bunzl.dk

Dokumentation

På alle fødevarekontaktmaterialer skal udleveres en over-
ensstemmelseserklæring. Denne erklæring er hos Bunzl vo-
res fødevarekontakt datablad (MG datablad). Databladet 
indeholder alle de oplysninger du skal bruge for at kunne 
benytte produktet sikkert og korrekt, og er din dokumen-
tation for at produktet er i overensstemmelse med lovgiv-
ningen.

På side 1 kan du finde oplysninger om brug; fødevarekon-
takt, tid og temperatur, og side 2 indeholder dokumenta-
tionen på at produktet er i overensstemmelse med de EU 
Forordninger og -Direktiver samt Danske bekendtgørelser 
som er gældende for den angivet materiale type.

Kvalitetsprodukter for enhver proces

Takket være vores tætte kontakt med producenter i hele 
verden, har vi sammensat et bredt program af produkter 
med relevans for fødevareindustrien. Bunzl koncernen har 
global samhandel med fødevareindustrien, og i Danmark 
tæller vores referencer nogle af de mest markante navne i 
branchen. 

Bunzl Safety er ikke begrænset til kun at kunne levere ker-
neydelser til fødevareindustrien. Bunzl Safety er portalen til 
et endnu bredere sortiment; papir- og hygiejneløsninger, 
rekvisitter, affaldsposer, pakke- og produktionsudstyr med 
tilhørende serviceaftaler samt mange andre spændende 
emballage-, produktions- og rengøringsløsninger.

HYGIEJNE I FØDEVAREINDUSTRIEN
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Keep Safe Food Tech  er en all-round naturgummi handske.
Handsken er anatomisk formet, så handsken sidder godt på 

hånden. 
En indvendig bomuldsvelourisering absorberer en del af håndsve-

den, så handsken er behagelig at have på.Et anti-slip mønster i håndfladen sørger for et godt greb – også 

på våde overflader.
Et rigtigt god valg til levnedsmiddel industrien. Vores handske sortiment opfylder et hvert 

behov til en given opgave i arbejdet med tilbe-
redning og håndtering af fødevarer. Herunder beskyttelse imod kulde, skarpe gen-

stande, skadelig påvirkning af huden samt 
handsker, der beskytter imod spredning af 
bakterier og derved sikrer en hygiejnisk hånd-
tering. 

Kat. III

KeepSafe foodtech

Bunzl Safety – når det handler om sikkerhed

Bunzl Safety . Greve Main 30 . 2670  Greve . Tel. 70 15 23 00 · Fax 70 15 23 99 . salg@bunzl.dk . www.bunzl.dk

SIKKERHED 
LIGE VED HÅNDEN

er en all-round naturgummi handske med 
velourisering.

1010
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Specifikationer

Kat III (Direktiv 89/686/EEC). Aql 1,5.Der er udført følgende kemikalie tests i henhold til 

EN374:2003. Testinstitut SATRA.
Natriumhydroxid / lud 40 % cas  1310-73-2  >480 min          niveau 6 Svolvsyre 96 %cas 7664-93-9 30-60 min          niveau 2Methanol 100 %  cas  67-56-1 10-30 min          niveau 1

Saltsyre 10 % > 480 min.         niveau 6
cas 7647-01-0

Eddikesyre 20 % 30-60 min.         niveau 2
cas 64-19-7
 

Handskerne indeholder naturgummi proteiner, 
som i enkelte tilfælde kan give type I allergi.

• Materiale: Naturgummi/latex• Længde 300 mm• Tykkelse 0,40 mm

Varenr. 334234Pakket: i poser a 12 par.Karton: 144 par

Størrelse: S til X-Large

Sidst redigeret: marts 2014

DER ER FOKUS PÅ PRODUKT- OG FØDEVARESIKKERHED

Fødevaresikkerhed og dokumentation
Der stilles i dag store krav til produkt- og fødevaresikkerhed. Det er tidskrævende at holde sig  
fuldt opdateret og lovgivningen på området er både omfangsrig og kompleks. Der er mange typer 
lovgivning at forholde sig til, herunder nationale Bekendtgørelser, EU-Forordninger og -Direktiver.

Bunzl klarer paragrafferne 
Bunzl har en afdeling, der ikke beskæftiger sig med andet end produkt- og fødevaresikkerhed. Her sikrer vi, at alle vores produkter 
er i overensstemmelse med lovgivningen, og at produkterne ikke udgør en fare for menneskers sundhed. 

Du kan være tryg ved, at vores produkter og løsninger altid opfylder gældende krav. Vi sørger for, at du modtager datablade, der 
indeholder alle nødvendige oplysninger. Her finder du vejledning om indhold, anvendelse samt information om, hvad du skal 
være særlig opmærksom på.

Første gang du handler hos Bunzl, registrerer vi din email og sørger for, at den nødvendige dokumentation fremover emailes direk-
te til dig. 

Alle lovpligtige datablade udsendes elektronisk til dig:
1. Første gang du handler et produkt hos Bunzl
2. Når der er sket en opdatering af databladet, siden du sidst 

handlede produktet hos Bunzl

Alle fødevarekontaktmaterialer og kemiprodukter skal ledsages af et tilhørende lovpligtigt datablad. Med Bunzl’s datablade sikre 
du at din dokumentation altid er opdateret, og klar til at fremvise over for en kontrollerende myndighed. 



DER ER FOKUS PÅ PRODUKT- OG FØDEVARESIKKERHED

Fødevaresikkerhed og dokumentation
Der stilles i dag store krav til produkt- og fødevaresikkerhed. Det er tidskrævende at holde sig  
fuldt opdateret og lovgivningen på området er både omfangsrig og kompleks. Der er mange typer 
lovgivning at forholde sig til, herunder nationale Bekendtgørelser, EU-Forordninger og -Direktiver.

Bunzl klarer paragrafferne 
Bunzl har en afdeling, der ikke beskæftiger sig med andet end produkt- og fødevaresikkerhed. Her sikrer vi, at alle vores produkter 
er i overensstemmelse med lovgivningen, og at produkterne ikke udgør en fare for menneskers sundhed. 

Du kan være tryg ved, at vores produkter og løsninger altid opfylder gældende krav. Vi sørger for, at du modtager datablade, der 
indeholder alle nødvendige oplysninger. Her finder du vejledning om indhold, anvendelse samt information om, hvad du skal 
være særlig opmærksom på.

Første gang du handler hos Bunzl, registrerer vi din email og sørger for, at den nødvendige dokumentation fremover emailes direk-
te til dig. 

Alle lovpligtige datablade udsendes elektronisk til dig:
1. Første gang du handler et produkt hos Bunzl
2. Når der er sket en opdatering af databladet, siden du sidst 

handlede produktet hos Bunzl

Alle fødevarekontaktmaterialer og kemiprodukter skal ledsages af et tilhørende lovpligtigt datablad. Med Bunzl’s datablade sikre 
du at din dokumentation altid er opdateret, og klar til at fremvise over for en kontrollerende myndighed. 

Der er fokuS på proDukt- og føDevareSikkerheD
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Forage hat

Skråhue af papir

Varenr. 100425 Farve: Hvid

 Str. One size. Pakning: 100 stk. 

Hårnet

Justérbart hårnet som dækker alt håret. Fremstillet af 
nylon, med dobbelt elastik for god komfort.

Varenr. 100430 Farve: Blå

Varenr. 100435 Farve: Hvid

 Str. One size. Pakning: 144 stk. 

Hårnet

Nylon hårnet, finmasket

Varenr. 193904 Farve: Hvid

Varenr. 193905 Farve: Blå

 Str. One size. Pakning: 100 stk. 

Beklædning til  
fødevareindustrien
Bunzl leverer et fuldt program af engangsbeklæd-
ning til fødevareindustrien. 

Vi har stor erfaring med at rådgive virksomheder i 
hygiejnestyring af fødevareproduktion. Vores 
produkter er med til at sikre, at fødevarer forbliver 
ukontamineret gennem hele produktionsprocessen. 
 Vores program indeholder et bredt udvalg af 
produkter. Mange produkter har farven blå, da 
denne farve er den mest synlige ved arbejde med 
fødevare.

Hovedbeklædningen fås i flere størrelser:
M = 20,2”     L = 21,2”     XL = 23,2”
One size = str. L

safe
CCATER



Hygiejnebeklædning

141  WWW.BUNZL.DK

Pleated mob cap

Let økonomisk hovedbeklædning, der dækker alt håret. 
Non woven materiale med dobbeltelastik. (karton 10 x 100 stk.)

Varenr. 193950 Farve Hvid

Str. M – XL Pakning: 100 stk.

Varenr. 193951 Farve Blå

Str. M – XL Pakning: 100 stk.

Varenr. 193952 Farve Grøn

One size Pakning: 100 stk.

Varenr. 193953 Farve Rød

One size Pakning: 100 stk.

Varenr. 193954 Farve Gul

One size Pakning: 100 stk.

Snood cap

Kasket model i non woven materiale, med skygge og elastik i 
bagkanten af hårnettet (karton 10 x 100 stk.).

Varenr. 500300 Farve Hvid

Str. M – XL Pakning: 100 stk. 

Varenr. 100301 Farve Blå

Str. M – XL Pakning: 100 stk.

Varenr. 300303 Farve Rød

One size Pakning: 100 stk.

Bouffant style mob cab

Non woven engangshue med ekstra meget plads.

Varenr. 193906 Farve Hvid

Str. M – XL Pakning: 100 stk. 

Varenr. 193907 Farve Blå

Str. M – XL Pakning: 100 stk.

Skægbind                                           Mundbind
Skægbind med elastik.                      Letvægts 2-lags, grøn
                                                         mundbind med elastikker.

Varenr. 100380 Varenr. 101710

 Str. One size. Pakning: 100 stk. 

Hætte med mundbind

Non woven hætte med mundbind.

Varenr. 100330 Farve: Hvid

 Str. One size. Pakning: 50 stk. 

Forage hat

Skråhue af papir

Varenr. 100425 Farve: Hvid

 Str. One size. Pakning: 100 stk. 

Hårnet

Justérbart hårnet som dækker alt håret. Fremstillet af 
nylon, med dobbelt elastik for god komfort.

Varenr. 100430 Farve: Blå

Varenr. 100435 Farve: Hvid

 Str. One size. Pakning: 144 stk. 

Hårnet

Nylon hårnet, finmasket

Varenr. 193904 Farve: Hvid

Varenr. 193905 Farve: Blå

 Str. One size. Pakning: 100 stk. 
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Engangsforklæde                                     Pos. 1

Hygiejniske engangsforklæder i polyethylen (PE plast).
Stærk plastik, praktisk til brug over alm. beklædning. 
Pakket på blokke til ophæng, for nem og praktisk dispensering.

Varenr. 104110 Farve: Blå

Str. 130 x 85 cm - 30 my Pakning: 500 stk. 

Varenr. 104111 Farve: Blå

Str. 150 x 85 cm - 30 my Pakning: 500 stk.

Varenr. 104112 Farve: Blå

Str. 130 x 85 cm - 35 my Pakning: 500 stk.

Varenr. 104113 Farve: Blå

Str. 150 x 85 cm - 35 my Pakning: 500 stk.

Varenr. 128855 Farve: Hvid

Str. 130 x 85 cm - 30 my Pakning: 500 stk.

Varenr. 104131 Farve: Blå

Str. 160 x 94 cm - 60 my Pakning: 250 stk.

Forklæde i PU                                           Pos. 2

Kraftigt forklæde i smidigt PU materiale. Har en god resistens over 
for olie og fedt. 240g/m2

Varenr. 358130 Farve: Blå

Str. 130 x 97 cm Pakning: 1 stk.

Varenr. 157130 Farve: Hvid

Str. 130 x 97 cm Pakning: 1 stk.

Varenr. 358199, sele til forklæde Pakning: 1 stk.

Forklæde PU Manulatex®                                           Pos. 3

100% polyuretane uden metaldele. Let at rengøre og desinficere. 
Justerbar halsstrop - hvid plastkrog ved taljen. Tykkelse 300my - 
vægt 355g/m³.

Varenr. 358120 Farve: Blå

 Str. 90x115 cm Pakning: 10 stk.

Varenr. 358121 Farve: Blå

 Str. 90x130 cm Pakning: 10 stk.

Engangsforklæde med ærme                  Pos. 4

CPE forklæde med ærmer som har tommelfinger huller. Forklædet er 
skåret i et stykke.  Tykkelse 0,025 mm. Pakket enkeltvis. 

Varenr. 133492 Farve: Lyseblå

 Str. 90x130 cm Pakning: 250 stk.

safe
CCATER

1
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Ophæng til forklæder

Kraftigt ophæng til engangsforklæder. 

Varenr. 103115  Pakning: 1 stk. 

Gæstekittel
Praktisk engangskittel af PE med trykknapper. Individuelt pakket.

Varenr. 102922 Farve: Hvid

 Str. One size Pakning: 400 stk.

Varenr. 102921 Farve: Blå

 Str. One size Pakning: 400 stk.

Besøgspakke
Besøgspakke one size med bouffant - skoovertræk og engangskittel

Varenr. 300315 Pakning: 10 sæt

Gæstekittel - non woven

Praktisk engangskittel af blødt non woven materiale. Kitlen har en 
lille krave og er uden lommer. Let 30 gsm. Pakket enkeltvis

Let kittel 30 gsm

Varenr. 300102 Farve: Hvid - m/trykknaplukning

 Str. M - XXL Pakning: 50 stk.

Varenr. 100115 Farve: Hvid - m/velcrolukning

 Str. XXL Pakning: 50 stk.

Varenr. 100116 Farve: Blå - m/velcrolukning

 Str. L og XL Pakning: 50 stk.

Kraftig kittel 50 gsm

Varenr. 310102 Farve: Hvid - m/trykknaplukning

 Str. XL - XXXL Pakning: 50 stk.

Varenr. 310202 Farve: Blå - m/trykknaplukning

 Str. XL - XXXL Pakning: 50 stk.

Varenr. 710102 Farve: Grøn - m/trykknaplukning

 Str. XXXL Pakning: 50 stk.

Bemærk!
100115 og 100116 har elastik 
ved håndled
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Handskeholder

Aluminiumsholder til engangshandsker

Varenr. 111601 til 2 æsker

Varenr. 111602 til 3 æsker

Støvleovertræk

Støvleovertræk af gennemsigtig PE film. Vandtætte med anti-slip 
mønster. 70 µm

Varenr. 104128 Farve: Gennemsigtig

Str. 57x40x13 cm Pakning: 250 par

Multidispenser

Dispenser til diverse varer. Bruges hængende eller stående.

Varenr. 102191 Plexiglas

Ærmeskåner

Engangsærmeovetræk i polyethylen. 
Til beskyttelse af tøj mod snavs og 
væsker.

Varenr. Farve: Længde/tykkelse Pakning

104118 Blå 40cm/20my 100 stk.

374103 Blå 45cm/20my 100 stk.

104115 Blå 40cm/40my 100 stk.

Skoovertræk - LDPE

Skoovertræk af Polyethylen med elastik i kanten.

Varenr. 374106 Farve: Blå

 Str. One size Pakning: 100 stk.

Skoovertræk - CPE plast

Skoovertræk i kraftigt CPE plast, 40 my. Farve: Hvid

Varenr. 104107 Let mønstret

 Str. 40 x 15 cm Pakning: 100 stk.

Varenr. 104121 Kraftigt anti-slip mønster

 Str. 40 x 15 cm Pakning: 40 stk.

safe
CCATER
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Laboratorier:
Laboranter anvender handsker af forskellig type og mate-
riale. Bunzl fører et bredt sortiment af handsker – se afsnit-
tet om handsker.
Vi har sko fra den velkendte producent Green Comfort, 
som fokuserer på at skoen giver optimal støtte og komfort 
så trætte ben undgås. Se afsnittet om sko.

Medicinal industri:
Arbejde i renrum kræver hensyntagen til både produkter-
nes renhed og evt. sterilitet samt hensyn til personalets sik-
kerhed og helbred.

Personale beskyttes typisk med både værnemidler (sik-
kerhedsudstyr som åndedrætsværn, briller, handsker og 
dragter), som beskytter personen mod kemi og bakterier. 
Samtidig skal beklædningen beskytte  produkterne mod 
kontaminering fra personalet (skoovertræk, mundbind, 
hårnet etc).

Specielt indenfor handsker og dragter er der krav om an-
tallet af partikler og disse produkter er derfor produceret 
i rent miljø og pakket i emballage, der er nemt at rengøre 
og evt spritte af.

Værnemidlerne er oftest klassificeret i henold til ISO 14644 
evt. kombineret med SAL niveau (typisk 10-6)
I ”Vejledning i god fremstillingspraksis – lægemidler til 

mennesker og dyr” er der en anbefalet grænse for mikro-
biologisk kontaminering, der siger at et handskeaftryk 5 
fingre bør have < 1 cfu/ handske i klasse A og 5 cfu/hand-
ske i klasse B.

Vær opmærksom på, at der findes en standard for virus 
penetration ISO 16604. Man kan fejlagtigt tro, at EN374 
dækker virus penetration, men den dækker kun penetra-
tion af bakterier og fungi.

Partikel måling af handsker foregår efter IEST-RP-CC005 
og det er op til brugeren at vurdere, om antallet af partikler 
fra handsker er i overensstemmelse med de krav, der er til 
renrumslokalet.

Det er vigtigt at huske, at en steril handske ikke nødven-
digvis har et lavt antal partikler, og at en handske med lavt 
partikel tal ikke nødvendigvis er steril.

Bunzl stiller høje krav om dokumentation til vores leveran-
dører og vi forventer, at de kan levere en datapakke bestå-
ende af dokumentation for niveauer for partikler, extraher-
bare stoffer, endotoxiner og SAL niveau.

Vores varesortiment omfatter værnemidler (handsker, bril-
ler, masker), forbrugsvare (hårnet, skægbind, skoovertræk), 
sko og hånddesinfektion og hudpleje. Vi har også et stort 
sortiment i aftørringspapir og rengøringsartikler.

TEMA: LABORATORIE OG RENRUMSPRODUKTER

Brug os på den sikre side
Bunzl Safety tilbyder dig et kompetent partnerskab inden for sikkerhed og 
værnemidler til laboratorie og medicinalindustrien.
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VÆLG DE RIGTIGE SKO TIL JOBBET

Hos Bunzl Safety tilbyder vi mange forskellige modeller af fodtøj med 
og uden sikkerhed. 

Valg af fodtøj
For at vælge de rigtige sko er det nødvendigt at kende de arbejdssi-
tuationer man udsættes for. 

Fodtøj til arbejdsbrug kan inddeles i to typer:

Sikkerhedssko 
- er sko med tåhætte, som desuden kan
have supplerende beskyttelse som f.eks. værnesål.

Arbejdssko
- er sko uden tåhætte og værnesål, men har en eller flere af de sup-
plerende egenskaber, som f.eks. skridhæmmende såler.

Behov for sikkerhedssko? 
Sikkerhedssko skal bruges, hvor der er risiko for klemning eller hvor 
der er risiko for fodskade fra faldende genstande, f.eks. hvor der ar-
bejdes med tunge og uhåndterlige genstande.

Her er beskrevet nogle af de ting man bør overveje ved vurdering af 
arbejdssituation.

Pasform
Grundlaget for skoens komfort kommer fra pasformen. Har du en fod 
der er smal, bred eller med høj vrist? Sørg for at der altid er 8-10 mm 
luft foran tæerne. Lige så vigtigt er det, at skoen sidder tæt om foden, 
så foden ikke skal holde balancen i skoen, eller glider fra side til side. 
Det er kun når skoen sidder perfekt om foden, du opnår den fulde 
glæde af alle skoens kvaliteter.

Stødabsorbering
God stødabsorbering kræver en dæmpende funktion, så skadelige 
stød absorberes, samt en fjedrende funktion, der sikrer en fjedrende 
fremdrift ved hvert skridt.

Indeklima
Overdelen, inderfor og indlægssål på fodtøjet, er sammen med sok-
ken, med til at bestemme din komfort. Opgaven for disse materialer 
er at absorbere fugten fra dine fødder, transportere den væk og be-
vare tørheden og køligheden i fodtøjet. Samtidigt er det vigtigt at 
disse materialer har en høj slidstyrke.

Stabilitet 
Da foden fungerer som kroppens fundament er det af stor betydning 
at skoen giver den fornødne stabilitet for foden. Hvis fodtøjet er for 
blødt, bliver fødder og ben trætte, hvilket kan medføre skadelige 
overbelastninger. En korrekt udformet sko skal have en effektiv stød-
absorbering, svangstøtte, et robust afrundet hælgreb og skal kunne 
tåle vridninger og ligeledes bøje med foden.



Fodtøj

147  WWW.BUNZL.DK

GODKENDELSE
Alt fodtøj på en arbejdsplads skal være testet og godkendt i henhold til EN ISO 20345:2011 eller EN ISO 20347:2012
Fælles for de to normer er krav om olie-resistent sål, skridsikkerhed, slidstyrke og åndbarhed i skaftet.
Jobsko (O) er uden sikkerhedstest og mærkes i henhold til EN ISO 20347
Sikkerhedsssko (S) er med tå-hætte og evt sømværn. Skoen testes og mærkes i henhold til EN ISO 20347.
Sikkerhedssko beskytter brugerens tæer mod skader fra faldende genstande og sammenpresning:
Mod fald: 200 J
Mod tryk: 15000 Newton
Yderligere beskyttelse er defineret med  følgende
mærkning  på fodtøjet.

HRO Beskyttelse mod varme, 300 grader

P Sømværn 110 Newton

C Elektrisk modstand

A Antistatisk: 100 K ohm - 1000 M ohm

ESD 100 K ohm - 35 M ohm

HI Varmeisolerende

CI Kuldeisolerende

E  Stødabaorberende hælsektion, 20 J

WRU Vandafvisende skaft

For at gøre det enklere at vælge det rigtige fodtøj, er fodtøj 
med flere egenskaber samlet under betegnelsen S1, S1P, S2 og 
S3.

Sikkerheds klasse tåkappe  sømværn   vandafvisende/vandtæt

S1      
S1P   
S2   
S3   

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

Sko testes over for skridhæmmende egenskaber, og 
kategoriseres som følger:
SRA test med sæbe på keramik
SRB test med olie på stål
SRC Både SRA og SRC

Udnytter returenergien 
i hvert skridt

Former sig altid efter 
foden

Kan aldrig trædes flad

Absorberer skadelige 
stød fra hårdt underlag

ESD syning

Stødabsorberende hæl

Anti-bakterielt materiale,
der hæmmer bakterie vækst.
Sålen former sig efter foden.

Green Comforts EnergySole® Support giver dig unik stødabsorbering, som holder hele skoens levetid. Konstruktionen af sålen gør at 
fodens små og store muskler aktivers. Herved øges blodcirkulationen i fødder og ben, så træthed modvirkes.

ESD

Stål tåkappe Metalfri Snudeforstærkning

Alu tåkappe Varmeresistent sål
op til 300°C

Vaskbar

Komposit tåkappe Vandafvisende Skridsikker sål (SRC)

Sømværn Vinterfor Antistatisk

Kevlar sømværn Lynlås Oliebestandig sål
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Siltstone sandal
EN godkendelse EN ISO 20345:2011 S1P
Sikkerhedssandal med velcro. Str. 40 - 48

Overdel: Sort ruskind og 2 velcroremme / Alu-tåkap og FlexVærn®

Foer: Drilex svedtransporterende

Indersål: EnergySole® Support

Ydersål: PU/PU

Varenr. 534052 Farve: Sort

Maja ESD sandal
EN godkendelse EN ISO 20345:2011 S1P EN1015/1 og EN-61340-5
Sikkerhedssandal med velcro, ESD Str. 40 - 48

Overdel: Sort ruskind

Foer: Polyamid

Indersål: EnergySole® Support

Ydersål: PU/PU - meget skridsikker

Varenr. 534059 Farve: Sort

Sandstone
EN godkendelse EN ISO 20345:2011 S1P
Sikkerhedssko, letvægt og sporty. Str. 40 - 48

Overdel: Sort ruskind / Alu-tåkap og FlexVærn®

Foer: Drilex svedtransporterende

Indersål: EnergySole® Support

Ydersål: PU/PU

Varenr. 534054 Farve: Sort

Yellowstone
EN godkendelse EN ISO 20345:2011 S3
Sikkerhedssko, letvægt og sporty. Str. 40 - 48

Overdel: Sort nubuck m/forstærkning / Alu-tåkap og FlexVærn®

Foer: Drilex svedtransporterende

Indersål: EnergySole® Support

Ydersål: PU/PU

Varenr. 534055 Farve: Sort

Gritstone
EN godkendelse EN ISO 20345:2011 S1
Sikkerhedssko med net. Str. 40 - 48

Overdel: Sort ruskind og mesch / Alu-tåkap og FlexVærn®

Foer: Drilex svedtransporterende

Indersål: EnergySole® Support

Ydersål: PU/PU

Varenr. 534053 Farve: Sort

ESD

ESD

ESD

ESD

ESD
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Andesite

EN godkendelse EN ISO 20345:2011 S3
Sikkerhedssko, sporty m/elastik snørebånd. Str. 40 - 48

Overdel: Sort nubuck og mesch / Alu-tåkap og FlexVærn®

Foer: Drilex svedtransporterende

Indersål: EnergySole® Support

Ydersål: PU/PU

Varenr. 534056 Farve: Sort

Norite

EN godkendelse EN ISO 20345:2011 S1
Sikkerhedssko, sporty m/velcro. Str. 40 - 48

Overdel: Sort nubuck og mesch / Alu-tåkap og FlexVærn®

Foer: Drilex svedtransporterende

Indersål: EnergySole® Support

Ydersål: PU/PU

Varenr. 534057 Farve: Sort

Latite

EN godkendelse EN ISO 20345:2011 S3
Sikkerhedssko m/forstærkning. Str. 40 - 48

Overdel: Sort glat skind med PU

Foer: Drilex svedtransporterende

Indersål: 3 mm GC sål, EnergySole® Original

Ydersål: PU/PU

Varenr. 534050 Farve: Sort

Fenite

EN godkendelse EN ISO 20345:2011 S3
Sikkerhedsstøvlet m/forstærkning. Str. Str. 40 - 48

Overdel: Sort glat skind med PU

Foer: Drilex svedtransporterende

Indersål: 3 mm GC sål, EnergySole® Original

Ydersål: PU/PU

Varenr. 534051 Farve: Sort

Green Comfort er kendetegnet 
ved god pasform og unik 

støddæmpende sål

ESD

ESD

ESD

ESD
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Cool Rock

EN godkendelse EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Sikkerhedssko i nubuck skind m/slidforstærkning. Str. 40 - 48

Overdel: Kraftigt nubuck skind/Flexværn

Foer: Microfiber og membran

Indersål: 4,5 mm GC sål, EnergySole® Original

Læst: Ekstra bred/Biolæst

Ydersål: PU/gummi

Varenr. 534060 Farve: Sort

Frosty Rock

EN godkendelse EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Sikkerhedsstøvlet m/membran. Str. 40 - 48

Overdel: Kraftigt nubuck skind/Flexværn

Foer: Microfiber og membran

Indersål: 4,5 mm GC sål, EnergySole® Original

Læst: Ekstra bred/Biolast®

Ydersål: PU/gummi

Varenr. 534061 Farve: Sort

Ice Rock

EN godkendelse EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Sikkerheds vinterstøvle med snøre og lynlås m/membran. Str. 40 - 48

Overdel: Kraftigt nubuck skind/Flexværn

Foer: Microfiber og membran

Indersål: 4,5 mm GC sål, EnergySole® Original

Læst: Ekstra bred/Biolast®

Ydersål: PU/gummi

Varenr. 534062 Farve: Sort

Basalt

EN godkendelse EN ISO 20345:2011 S3
Sikkerhedssko i nubuck skind m/slidforstærkning. Str. 40 - 48

Overdel: Nubuck skind/alu-tåkap og Flexværn

Foer: Drilex svedtransporterende

Indersål: EnergySole® Support

Ydersål: PU/PU

Varenr. 534058 Farve: Sort

ESD

ESD

ESD

ESD
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Sandal L717

EN godkendelse EN ISO 20345:2011 S1
Sandal med velcrolukning. Str. 40 - 48

Overdel: Microfiber

Foer: Nylonmesh

Indersål: 4,5 mm EnergySole® Original

Ydersål: PU

Varenr. 534035 Farve: Hvid

Hyttesko L310

EN godkendelse EN ISO 20345:2011 S2
Hyttesko. Str. 40 - 48

Overdel: Microfiber

Foer: Nylonmesh

Indersål: 4,5 mm EnergySole® Original

Ydersål: PU

Varenr. 534035 Farve: Hvid

Badesandal

EN godkendelse: Ingen
Badesandal med fast rem. Str. 40 - 48

Overdel: PVC

Foer: Ingen

Indersål: Ingen

Ydersål: PVC

Varenr. 331326 Farve: Sort

EnergySole® Support

Giver markedets absolut bedste støddæmpning. Samtidig betyder konstruktionen med den 
superelastiske indersål, at fodens små og store muskler aktiveres. Herved øges blodcirkulationen i 
fødder og ben, og træthed modvirkes. En stor del af arbejdsskaderne sker netop på grund af 
træthed. Str. 2 (39-41), Str. 3 (42-44) og Str. 4 (45-48)

Varenr. 534070 Farve: Sort

ESD

ESD
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Eurodan flextræsko uden sikkerhed m/kap

EN godkendelse EN ISO 20347:2011 O2+SRC
Bred fodformet Flex træsko med hælkappe og polstret vrist. Str. 36 - 48

Overdel: Permair® skind, som er meget vandresistent og åndbart

Indersål: Udskiftelig

Ydersål: 

Antistatisk PU-sål, med et skridhæmmende sålemønster og Euro-
Dan® Shock Absorber som optager og fordeler stød og tryk til hele 
trædefladen og skåner ryg og led, mest muligt. Olie og benzin 
resistent.

Læst: 13 cm

Varenr. 101480 Farve: Hvid

Varenr. 100480 Farve: Sort

Træsko Superflex 471 kap m/sikkerhed

EN godkendelse EN ISO 20345:2011 S2+SRC
Bred fodformet Flex sikkerhedstræsko med hælkappe og polstret vrist. Str. 36 - 47

Overdel: Permair® skind, som er meget vandresistent og åndbart

Indersål: Udskiftelig

Ydersål: 

Antistatisk PU-sål, med et skridhæmmende sålemønster og Euro-
Dan® Shock Absorber som optager og fordeler stød og tryk til hele 
trædefladen og skåner ryg og led, mest muligt. Olie og benzin 
resistent

Læst: 13 cm

Varenr. 500020 Farve: Hvid

Varenr. 500021 Farve: Sort

Eurodan flextræsko uden sikkerhed u/kap

EN godkendelse EN ISO 20347:2011 O1+E+A+SRC
Bred fodformet Flex træsko uden hælkappe og med polstret vrist. Str. 36 - 48

Overdel: Permair® skind, som er meget vandresistent og åndbart

Indersål: Texon bindsål, som er antibakteriel, svedabsorberende og antistatisk

Ydersål: 

Antistatisk PU-sål, med et skridhæmmende sålemønster og Euro-
Dan® Shock Absorber som optager og fordeler stød og tryk til hele 
trædefladen og skåner ryg og led, mest muligt. Olie og benzin 
resistent

Læst: 13 cm

Varenr. 101460 Farve: Hvid

Varenr. 100460 Farve: Sort

ESD

ESD

ESD
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Træsko Superflex 451 tøffel m/sikkerhed

EN godkendelse EN ISO 20345:2011 SB+A+E+SRC
Bred fodformet sikkerhedstræsko uden hælkappe og med polstret vrist. Pronose. Str. 36 - 47

Overdel: Permair® skind, som er meget vandresistent og åndbart

Indersål: Udskiftelig

Ydersål: 

Antistatisk PU-sål, med et skridhæmmende sålemønster og Euro-
Dan® Shock Absorber som optager og fordeler stød og tryk til hele 
trædefladen og skåner ryg og led, mest muligt. Olie og benzin 
resistent

Læst: 13 cm

Varenr. 500022 Farve: Sort

Sandal Walki sort m/velcro

EN godkendelse EN ISO 20347:2011 O1+E+A+SRC
Walki ® Trek sandal. Str. 35 - 48

Overdel:
3 justerbare velcroremme med skindbetrukket glideflade. Justerbar 
helrem. Oil nubuck

Foer: Svedabsorberende

Indersål: 
Anatomisk skindbetrukken trædeflade. Antibakteriel, svedabsorbe-
rende. Mellemsål er formstøbt E.V.A skum.

Ydersål: 
Antistatisk PU-sål, fleksibel, slidstærk, skridhæmmende. Stødabsor-
berende emd Shock Absorber.

Læst: 13 cm

Varenr. 111140 Farve: Hvid

Varenr. 100140 Farve: Sort

ESD

ESD

Lukket sandal
EN godkendelse EN ISO 20347:2011 O1+SRC (uden sikkerhed), Str. 35 - 46
EN godkendelse EN ISO 20345:2011 S1+SRC (med sikkerhed), Str. 35 - 47
Bred fodformet sandal med justerbar vristrem, ankelpolstring og perforering.

Overdel: Permair® skind, som er meget vandresistent og åndbart

Indersål: Formstøbt PU som er antibakteriel, svedabsorberende og antistatisk.

Ydersål: 

Antistatisk PU-sål, med et skridhæmmende sålemønster og Euro-
Dan® Shock Absorber som optager og fordeler stød og tryk til hele 
trædefladen og skåner ryg og led, mest muligt. Olie og benzin 
resistent

Læst: 13 cm

Varenr. 171128 Farve: Hvid, uden sikkerhed

Varenr. 171129 Farve: Hvid, med sikkerhed

Varenr. 171229 Farve: Sort, med sikkerhed

ESD

* Kun varenr. 171129 og 171229

*
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Jobsko Derby Bunzl

EN godkendelse EN ISO 20347:2011 O1+SRC
Bred fodformet sko med ankelpolstring og perforering. Str. 36 - 48

Overdel: Permair® skind, som er meget vandresistent og åndbart

Indersål: Formstøbt PU som er antibakteriel, svedabsorberende og antistatisk.

Ydersål: 

Antistatisk PU-sål, med et skridhæmmende sålemønster og Euro-
Dan® Shock Absorber som optager og fordeler stød og tryk til hele 
trædefladen og skåner ryg og led, mest muligt. Olie og benzin 
resistent

Læst: 13 cm

Varenr. 171246 Farve: Hvid

Varenr. 171286 Farve: Sort

Sikkerhedssko Derby Bunzl

EN godkendelse EN ISO 20345:2011 S1+SRC
Bred fodformet sko med ankelpolstring og perforering. Str. 36 - 48

Overdel: Permair® skind, som er meget vandresistent og åndbart

Indersål: Formstøbt PU som er antibakteriel, svedabsorberende og antistatisk.

Ydersål: 

Antistatisk PU-sål, med et skridhæmmende sålemønster og Euro-
Dan® Shock Absorber som optager og fordeler stød og tryk til hele 
trædefladen og skåner ryg og led, mest muligt. Olie og benzin 
resistent

Læst: 13 cm

Varenr. 172123 Farve: Hvid

Varenr. 172183 Farve: Sort

Sikkerhedsko Walki Soft hyttesko med Euro-Tex membran
EN godkendelse EN ISO 20345:2011 S3+SRC
Walki®Soft bred fodformet sikkerhedshyttesko med Pronose. Helforet med vandafvisende 
Euro-Tex® membran. Str. 40 - 47

Overdel: Oil Nubuck, med Euro-Tex membran.

Indersål: Udskiftelig sål, som kan vaskes ved 30 °C

Ydersål: 
Dobbelt density PU-sål, med 3-punkt Shock Absorber. Kevlar® 
værnesål

Læst: 13 cm

Varenr. 565717 Farve: Sort

ESD

ESD

ESD
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Sikkerhedsstøvlet Walki Soft 672-17
EN godkendelse EN ISO 20345:2011 S3+SRC
Walki®Soft bred fodformet sikkerhedsstøvlet med Pronose. Helforet med vandafvisende 
Euro-Tex® membran. Str. 40 - 47

Overdel: Oil Nubuck, med Euro-Tex membran.

Indersål: Udskiftelig sål, som kan vaskes ved 30 °C

Ydersål: 
Dobbelt density PU-sål, med 3-punkt Shock Absorber. Kevlar® 
værnesål

Læst: 13 cm

Varenr. 567217 Farve: Sort

Sikkerhedssko Walki Soft 653-17
EN godkendelse EN ISO 20345:2011 S3+SRC
Walki®Soft bred fodformet sikkerhedssko med bred velcro. Vandafvisende EuroTex® membran. 
Pronose. Str. 40 - 47

Overdel: Oil Nubuck, med Euro-Tex membran.

Foer:

Indersål: Udskiftelig sål, som kan vaskes ved 30 °C

Ydersål: 
Dobbelt density PU-sål, med 3-punkt Shock Absorber. Kevlar® 
værnesål

Læst: 13 cm

Varenr. 569653 Farve: Sort

ESD

ESD

Asfalt hyttesko 1656-01

EN godkendelse EN ISO 20345:2011 S2+HRO+SRC
Asfalt hyttesko med sikkerhed. Str. 40 - 47

Overdel: Permair® skind, som er meget vandresistent og åndbart

Indersål: Formstøbt PU som er antibakteriel, svedabsorberende og antistatisk.

Ydersål: 

Antistatisk PU-sål, med et skridhæmmende sålemønster og Euro-
Dan® Shock Absorber som optager og fordeler stød og tryk til hele 
trædefladen og skåner ryg og led, mest muligt. Olie og benzin 
resistent

Læst: 13 cm

Varenr. 101656 Farve: Sort

ESD
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Jobsko Walki hyttesko 906-01

EN godkendelse EN ISO 20347:2011 O2+SRC
Walki®Soft fodformet hyttesko med elastik over vrist og ankelpolstring. Str. 37 - 48

Overdel: Permair® skind, som er meget vandresistent og åndbart

Indersål: Formstøbt PU som er antibakteriel, svedabsorberende og antistatisk.

Ydersål: 

Antistatisk PU-sål, med et skridhæmmende sålemønster og Euro-
Dan® Shock Absorber som optager og fordeler stød og tryk til hele 
trædefladen og skåner ryg og led, mest muligt. Olie og benzin 
resistent

Læst: 12 cm

Varenr. 171906 Farve:e Hvid

Varenr. 172906 Farve: Sort

ESD

Vedligeholdelse af fodtøj

Vælg dit fodtøj med omhu. Vælg sko, der passer til din fod, 
og som har god komfort – vælg sko, der passer til dit 
arbejdsmiljø.
 
Før brug bør du imprægnere dine nye sko. 
 
Børst snavset væk med en tør børste, inden det sætter sig 
fast.
 
Puds dine sko, når de trænger. Få skosværten arbejdet godt 
ind i skindet, husk at komme helt ind ved syninger og 
kanter.
 
Vælg imprægnering og skosværte med omhu, så dine sko 
bliver plejet med de rigtige midler. 
 
Brug skohorn, når du tager skoene på. Derved ødelægger 
du ikke hælkappen.
 
Snørebånd skal løsnes helt op, når du tager skoene af. Træd 
aldrig på hælen for at tage fodtøjet af. 
 
Dine sko skal have lov til at ”hvile” med jævne mellemrum. 
Hav evt. flere par at skifte imellem. 
 
Tør aldrig et par våde sko på radiatoren. Fyld dem med avis-
papir og lad dem tørre ved stuetemperatur. Indlægssål ta-
ges op før tørring. 
 
Den gode gamle metode med sværte og knofedt er stadig 
den bedste behandling af lædersko.
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Snørebånd

Kraftige snørebånd i slidstærk kvalitet med brandhæmmende 
egenskaber. Farve: Sort med nister.

Varenr. 203440 Længde: 120 cm

Varenr. 303441 Længde: 150 cm

Kiruna såler

Robust sål af uldfilt, med slidstærk latex underlag. Beskytter mod 
kulde og fugt.

Varenr. 100002 Str. 36 - 47

Imprægnering

Imprægnerings spray. Indeholder ikke silikone. Specielt udviklet til at 
imprægnere og beskytte alle typer skind og tekstiler med membra-
ner.

Varenr. 160093 250 ml. Farve: neutral

Sko - deo spray

150 ml deodorant for alle typer fodtøj. Eliminerer helt eller delvist 
ildelugt samt giver frisk og behagelig duft. Sprayes regelmæssigt 
indvendigt i fodtøjet.

Varenr. 160093 250 ml. Farve: neutral

EnergySole® Support

Giver markedets absolut bedste støddæmpning. Samtidig betyder konstruktionen med den 
superelastiske indersål, at fodens små og store muskler aktiveres. Herved øges blodcirkulationen i 
fødder og ben, og træthed modvirkes. En stor del af arbejdsskaderne sker netop på grund af 
træthed. Str. 2 (39-41), Str. 3 (42-44) og Str. 4 (45-48)

Varenr. 534070 Farve: Sort
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Dunlop Pricemastor 380BV  

Opfylder kravene til EN347 
Gummistøvle uden sikkerhed. Lavet af nitril/PVC. En robust støvle 
som er god til arbejdsopgaver hvor der ikke stilles særlige krav om 
komfort og sikkerhed. Velegnet til brug i fødevareindustrien.
Vægt: 1.050 g/stk.

Varenr. 160265 - hvid  Str. 37 - 47

Dunlop Foodpro Multigrip Non Safety   

Opfylder kravene til EN ISO 20347:2012 O4 FO CI SRC
Gummistøvle uden sikkerhed. Lavet i 100% polyurethan. Støvlen er 
meget smidig og fleksibel og giver en rigtig god komfort. Er utrolig let 
og har en glat hygiejnisk overflade. God resistens overfor animalsk og 
vegetabilsk fedtstof. Har en god isoleringsevne. Denne gummistøvle 
er specielt velegnet i fødevareindustrien.

Varenr. 160131 - hvid  Str. 39 - 48

Dunlop Foodpro Multigrip Safety   

Opfylder kravene til EN ISO 20345:2012 S4 CI SRC
Gummistøvle med sikkerhed. Lavet i 100% polyurethan. Støvlen er 
meget smidig og fleksibel og giver en rigtig god komfort. Er utrolig let 
og har en glat hygiejnisk overflade. God resistens overfor animalsk og 
vegetabilsk fedtstof. Har en god isoleringsevne. Denne gummistøvle 
er specielt velegnet i fødevareindustrien.

Varenr. 160111 - hvid  Str. 39 - 48

Dunlop Pricemastor 380PP   

Opfylder kravene til EN347 
God allround gummistøvle uden sikkerhed. Lavet af nitril/PVC. En 
robust støvle som er god til arbejdsopgaver hvor der ikke stilles 
særlige krav om komfort og sikkerhed. 
Vægt: 990 g/stk.

Varenr. 160380 - sort  Str. 41 - 47

Dunlop’s udvalg af støvler

ESD ESD
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Dunlop Purofort Professional   

Opfylder kravene til EN ISO 20347:2012 O4 FO CI SRA
Gummistøvle uden sikkerhed. Lavet i 100% polyurethan. Støvlen er 
meget smidig og fleksibel og giver en rigtig god komfort. Er utrolig 
let og har en glat hygiejnisk overflade. God resistens overfor 
animalsk og vegetabilsk fedtstof. Har en god isoleringsevne. Denne 
gummistøvle er specielt velegnet i fødevareindustrien.
Vægt: 730 g/stk.

Varenr. 160460 - grøn  Str. 37 - 48

Dunlop Purofort Safety+ 

Opfylder kravene til EN ISO 20345:2011 S5 CI SRA
Gummistøvle med tåværn og sømværn. Lavet i 100% polyurethan. 
Støvlen er meget smidig og fleksibel og giver en rigtig god komfort. 
Er utrolig let og har en glat hygiejnisk overflade. God resistens 
overfor animalsk og vegetabilsk fedtstof. Har en god isoleringsevne. 
Denne gummistøvle er specielt velegnet til brug i almen industri, 
håndværker-, landbrugs- og fødevareindustrien.
Vægt: 900 g/stk.

Varenr. 160462 - grøn  Str. 39 - 48

Dunlop Acifort Full Safety

Opfylder kravene til EN ISO 20345:2011 SB PA FO SRA
God allround gummistøvle med sikkerhed. Lavet af nitril/PVC. En 
robust støvle som er god til arbejdsopgaver hvor der ikke stilles 
særlige krav om komfort. Gummistøvlen har tåværn og sømværn. 
Vægt: 1.320 g/stk.

Varenr. 164512 - sort  Str. 39 - 47

Dunlop Thermo+  

Opfylder kravene til EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC
Denne meget robuste thermostøvle beskytter helt ned til -40° frost. 
Støvlen er særligt egnet til arbejde i kolde og fugtige miljøer. Helt i 
gennem en kvalitetsstøvle hvor der ikke er gået på kompromis med 
kvaliteten. Velegnet til lange arbejdesdage i genstridige miljøer. Har 
tåværn. Denne gummistøvle er specielt velegnet til brug i almen 
industri, offshore og fiskeriindustrien. 
Vægt: 1.310 g/stk.

Varenr. 661343 - orange  Str. 37 - 47

ESD ESD

ESD ESD



SIKKERHED I SERVICEVIRKSOMHEDER

Termoundertøj
se side 121-122

Arbejdstøj 
F. Engel Enterprise
se side 110

Sikkerhedssko
se fra side 146

Beskyttelsesbrille XC
se side 43

Radiohøreværn Peltor
se side 34



Fra enmandsvirksomheden til de helt store facility manage-
ment koncerner. Fra den specialiserede håndværker til den 
omfattende servicevirksomhed med kunder i den tunge 
klasse. Service er et vidt begreb, og der er ikke tvivl om, at 
virksomhederne i servicesektoren ofte løser opgaver, der 
kan være forbundet med en sikkerhedsmæssig risiko for de 
ansatte. Derfor er servicebranchen i fokus hos Bunzl Safety.

I erkendelse af, at det er en meget bred vifte af udfor-
dringer, der findes i servicesektoren, har vi et mangesidet 
sortiment, så selv den mest alsidige servicevirksomhed kan 
bruge os som komplet leverandør af værnemidler. Du be-
høver ikke at bruge tid på at shoppe mellem flere, når du 
finder det hele på ét sted. Bunzl Safety er din kvalitetsbe-
vidste leverandør med et konkurrencedygtigt prisniveau.

Med sikkerhed for at blive brugt
Selv de bedste værnemidler og sikkerhedsprodukter er kun 
noget værd, hvis de bliver brugt. Derfor holder vi hos Bunzl 
Safety et vågent øje med udviklingen på markedet. Der 
sker hele tiden teknologiske landvindinger i materialer og 
funktionalitet, så vi har også en faktor som brugerkomfort 
med, når vi vurderer nye produkter. Der skal være så stor 
sikkerhed som mulig for, at de bliver brugt i praksis.

En anden faktor er design af produkterne. Som det frem-
går af de følgende sider, så er produkter som handsker, 
beskyttelsesdragter, sikkerhedsfodtøj og -briller langt mere 
attraktive end tidligere. Sikkerheden vil altid komme i før-
ste række, men det gør jo ikke noget, at den enkelte med-
arbejder føler sig godt tilpas og ser godt ud i den beklæd-
ning og det udstyr, der skal anvendes. 

Tjek på dokumentation og lovkrav 
Servicesektoren omfatter også virksomheder inden for ska-
dedyrsbekæmpelse, slamsugning, oprydning efter ild- og 
vandskader og lignende opgaver. Det foregår ofte i risiko-
fyldte, måske aggressive miljøer, hvor der kan forekomme 

bakterier og forskellige former for kemi. Det kan også in-
debære håndtering af tunge ting, byggematerialer og lig-
nende.

Ikke så mærkeligt, at Arbejdstilsynet ofte kontrollerer ser-
vicebranchen. Overlad derfor opgaven med at sørge for 
den nødvendige dokumentation på de anvendte værne-
midler til Bunzl Safety. Vi sørger for, at der er tjek på doku-
mentation og lovkrav, og at der er overensstemmelse mel-
lem dokumentationen og de leverede sikkerhedsprodukter.

Fleksibiliteten ligger helt fast
Hvis der er én ting, der ligger urokkeligt fast hos Bunzl Sa-
fety, er det vores fleksibilitet. Vi leverer efter dine ønsker 
og sammensætter leverancerne, så de er lige til at gå til på 
det enkelte arbejdssted. Takket være vores store bagland 
kan vi ikke alene levere værnemidler, men også produkter 
som papir, affaldsposer, rengøringsmidler samt hygiejne-
produkter, hvis du gerne vil samle dine indkøb.

Kontakt os og hør mere om, hvordan vi kan skræddersy 
leverancerne til din virksomheds behov. Vi kommer gerne 
forbi til en drøftelse af, hvordan vi bedst kan understøtte 
din forretning og bidrage til den gode service, du skal yde 
dine kunder.

TEMA: SERVICEVIRKSOMHEDER

Den komplette leverandør
Servicevirksomheder dækker et væld af specialer, brancher og opgaver. 

Derfor har vi bredt sortimentet ud hos Bunzl Safety, så du kun skal handle ét 
sted for at styrke sikkerheden.
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QuickFix plaster

QuickFix er et nyudviklet plasterkoncept bestående af en væghængt 
dispenser med plads til 2 plasterforpakninger. Vælg mellem 3 
forskellige typer plastre.

QuickFix giver dig mange fordele:

• Plasteret er altid klar til brug.
• Hurtig og let betjening med én hånd.
• Høj hygiejne - hvert plaster er indpakket for sig.
• 2 forskellige typer plastre kan kombineres i samme dispenser.

Dispenser refiler

Varenr.              Beskrivelse Enhed
105503 QuickFix plasterdispenser inkl. 2 Detectable refill 1 stk.

105502 Plasterdispenser Quickfix m/90 elastiske plastre 1 stk.

Varenr.              Beskrivelse Enhed

105511 Plasterrefill Quickfix water resistant, 45 stk. 1 pk.

105512 Plasterrefill Quickfix elastic, 45 stk. 1 pk.

105513 Plasterrefill Quickfix sporbar blå, 45 stk. 1 pk.

105509 Plasterrefill Quickfix lang sporbar blå, 30 stk. 1 pk.

Varenr.              Beskrivelse Enhed Pos.

105121 Førstehjælp vabelplaster 10x5 stk. 1

105122 Førstehjælp sportstape 38 mm 32 rl. 2

105123 Førstehjælp alu tæppe 140 x 220 cm 1 stk. -

105124 Førstehjælp kompres plaster 6 cm x 1 m 1 stk. 3

105125 Førstehjælp trekantet tørklæde bomuld 1 stk. 4

105126 Førstehjælp elastikbind 8 cm x 5 m 1 stk. 5

105273 Førstehjælp ispose stor 14 x 18 cm 24 stk. 6

109984 Førstehjælp plaster blå 7,5 x2,5 cm detekterbart 40 stk. 7

109985 Førstehjælp sommerfugl plaster blå detekterbart 40 stk. 8

Førstehjælpstaske
Komplet førstehjælpstaske med 8 lommer. Tasken indeholder plastre, 
engangshandsker, kunstig åndedrætsmaske, kompresforbinding 7,5 x 
7,5 cm, kuldepakning 10 x 15 cm, sårrenseservietter, kompres, steril 
gaze 8 lag, øjenskyl, sikkerhedsnåle, hæfteplaster, trekantet tørklæde, 
pincet og saks.

Varenr. 310140 1 stk.

Førstehjælpskasse incl. vægbeslag
Samlet førstehjælpskasse til montering på væg. Indeholder: 3 
fingerforbindinger, kompresforbinding 16 x 18 cm, kompresforbin-
ding 6 x 8 cm, sortiment af plasterstrips, 10 sårrenserservietter, 
kompresplaster 6 cm x 1 m, 10 stk. gazekompres, 1 hæfteplaster 2,5 
cm x 5 m, trekantet tørklæde, 2 par engangshandsker, vinkelsaks, 
pincet og førstehjælpsguide.

Varenr. 310020 1 stk.

1 2 3 4

7 865
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Mekaniske skader 

Skyl med Plum Øjenskyller til fremmedlegemet er skyllet ud.

(Støv, snavs, metal- og træsplinter m.v.)

Syreskader 

Skyl ca. 2 minutter med pH Neutral og fortsæt skylningen med Plum 

Øjenskyller til ubehaget forsvinder eller frem til lægen.

Alkaliske skader 

Skyl ca. 2 minutter med pH Neutral og fortsæt skylningen med Plum 

Øjenskyller frem til lægen.

Andre kemiske skader 

Skyl med Plum Øjenskyller til ubehaget forsvinder eller frem til lægen.

Plum Øjenskyl

Små og store stationer til vægmontering direkte ved arbejdsstedet.

Varenr.              Beskrivelse Enhed Pos.
204602 Øjenskyl Plum 500 ml flaske med øjenkop 1 stk. 1

204804 Øjenskyl Plum Duo 1 ltr. flaske med duoøjenkop 1 stk. 2

104751 Øjenskyl Plum pH Neutral 200 ml flaske 1 stk. 3

104610 Øjenskyl Plum station med 1 x 500 ml flaske 1 stk. -

104652 Øjenskyl Plum station med 2 x 500 ml flasker 1 stk. -

104815 Øjenskyl Plum station Duo 2 x 1 ltr. flasker 1 stk. -

104790 Øjenskyl Plum station med øjenskyl/pH-Neut. 1 stk. 4

Varenr.              Beskrivelse Enhed
105170 Førstehjælpsstation QuickSafe Basis

Førstehjælp samlet på på et sted.Quick+Safe™ 
indeholder: 2 x 500 ml Plum øjenskyller, 1 x 200 
ml pH neutral øjenskyl, 5 x 20 ml QuickRinse 
øjenkylleampuller, 1 x QuickFix Elastic plaster-
refill med 45 plastre. Der er plads til ekstra 
plaster eller forbindinger. 

1 stk.

105171 Øjenskyl i ampuller steril 5 x 20 ml 1 pk.

105172
Førstehjælp QuickClean sårrenseserviet m/sterilt 
vand, 20 stk.

1 pk.

105174 Førstehjælp QuickStop kompresforbindingssæt 1 sæt

Bunzl øjenskyllestation
Varenr. 101008 Varenr. 101110

Øjenskyllestation med 
6 flasker a 30 ml

20 løse øjenskylleflasker a 
30 ml

1

2

3

4

Øjenskylle vejledning
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Varenr. Beskrivelse Enhed Pos.

Kaffebæger Single Wall

194584 Quality 25 cl/9oz Krt. a 1500 stk. 1

194585 Quality 30 cl/12oz Krt. a 1000 stk. 2

194586 Quality 40 cl/16oz Krt. a 1000 stk. 3

189447 Hvid 30 cl/12oz Krt. a 1000 stk. 4

404519 Hvid 10 cl (espresso) Krt. a 1000 stk. -

185506 Coffee-cup 25 cl/9oz Krt. a 1000 stk. 5

185507 Coffee-cup 30 cl/12oz Krt. a 1000 stk. 6

Kaffebæger Ripple Wall

105451 Brun neutral  25 cl/9oz Krt. a 500 stk. 7

105452 Brun neutral 30 cl/12oz Krt. a 500 stk. 7

105453 Brun neutral  40 cl/16oz Krt. a 500 stk. 7

Drikkelåg til Kaffebæger

194467 Drikkelåg t/kaffebæger hvide  25 cl Krt. a 1000 stk. 1

194603 Drikkelåg t/kaffebæger hvide 30 cl/40 cl Krt. a 1000 stk. 3

Varenr. Beskrivelse Enhed Pos.

137860 Rørepinde træ 190 x 5 mm Pakke a 1000 stk. 8

102262 Rørepind hvid PS 11 cm i dispenser 10 x 1500 stk. Krt. a  15.000 stk.

303982 Sugar Stick Quality 3g rørsukker, brunt Krt. a 1000 stk. 9

394011 Sugar Stick Quality 3g hvidt Sukker Krt. a 1000 stk. 10

293980 Flødepulver Quality Sticks 2g Krt. a 1000 stk. 11

194015 Whitener Tør Ermol 10x750g Krt. a 10 stk.

273674 Manchet, pap natur til stort kaffebæger  30/40 cl. Krt. a 1000 stk. 12

199473 Serveringsbakke til 4 bægre grå pap 210x210x40 mm Krt. a 180 stk. 13

199489 Serveringsbakke til 2 bægre grå pap 210x110x40 mm Krt. a 360 stk. 14

287192 Tandstikker Træ Enkeltpakket Krt a 1000 stk.

194323 Tandstikker Træ Freke Trekant Enkeltpakket Krt a 25000 stk.

194324 Tandstikker Plast Enkeltpakket I Display Krt a 1200 stk.

1
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Ønsker du logo på dine 
kaffebægre - Kontakt Bunzl
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Varenr. Beskrivelse Enhed Pos.

Bestik

187160 Plast kaffeske hvid std. 11,5 cm Krt. a 8 x 250 stk. 1

194300 Plast kniv hvid std. 17 cm Krt. a  20x100 stk. 2

194302 Plast ske hvid std. 17 cm Krt. a  20x100 stk. 3

294301 Plast gaffel hvid std. 17 cm Krt. a  20x100 stk. 4

Tallerkener llerkener

141611 Plasttallerken sort PS 22 cm Krt. a 500 stk. 5

141609 Plasttallerken sort PS 26 cm Krt. a 100 stk. 5

173512 Plasttallerken hvid PS 22 cm Krt. a 1600 stk. 6

168347 Paptallerken snack Ø15 cm 13 x 100 stk. 7

168351 Paptallerken assiet coated Ø18 cm 12 x 100 stk. 8

168354 Paptallerken middags coated Ø22 cm 3 x 100 stk. 9

130633 Pølsebakke m/kant 200x90x20mm hvid neutral Krt. a 600 stk. 10

Servietter

115152 Serviet hvid 4-fold 24x24 cm 2 lag 20x200 stk. 11

101432 Serviet hvid 4-fold 33x33 cm  1 lag Krt. a 3000 stk. 11

Bæreposer 

130570 Bærepose plast hvid LDPE 450x490/50 mm 45my 500 stk. 12

133863 Bærepose plast T-shirt på blok hvid HDPE 270/90x580 mm 16my 10x100 stk. 13

134088 Bærepose papir neutral  17 ltr. brun  350x170x240 mm 200 bdt

Varenr. Beskrivelse Enhed Pos.

Bægre

191360 Termobæger 8 oz/240 ml Krt. a 1000 stk. 1

101374 Termobæger 12 oz/350 ml Krt. a 1000 stk.

191310 Termobæger 16 oz/470 ml Krt. a 500 stk. 2

191382 Plastlåg t/8 oz Termobæger Krt. a 1000 stk. 3

191383 Plastlåg t/12 og 16 oz Termobæger Krt. a 1000 stk. 3

405993 Drikkebæger hvid PS 21 cl Krt. a 3000 stk. 4

340346 Automatbæger hvid PS 21 cl Krt. a 3000 stk. 5

220901 Automatbæger PS brun/hvid 21 cl Krt. a 2000 stk. 6

1
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Reducerer serviet- 
forbruget med mindst 

25%*

Den nye Tork Xpressnap® Image Line-serie 
– vores mest elegante servietdispensersystem. 
Fås i Aluminium og Valnød, begge i to størrelser, som hver er designet til at opfylde 
behovene i forskellige typer restauranter og caféer.

Gennemført stil
Autentisk træ og aluminium materialer står godt til dit interiør og viser kunderne, at 
du gerne vil give dem en god oplevelse. 

Et strejf af luksus
- nye servietter til Tork Premium 
Xpressnap serien
Premium 2-lags servietter er super 
bløde og fås med elegant bladmotiv 
eller i bordeaux. De nye servietter 
passer til alle Xpressnap dispensere 
og fås i to størrelser. 

Naturfarvet dispenserserviet
• 100% genanvendte fibre
• Ingen blegemidler eller farver
• Godkendt til kontakt med fødevarer
• EU Miljømærke

Tork Xpressnap® Servietdispenser
– Image Line-serien

Læs mere på www.tork.dk

* I sammenligning med
traditionelle servietsystemer

Varenr. Beskrivelse System Position
273002 Tork Xpressnap Servietdispenser, Bord, Valnød N4 1
274002 Tork Xpressnap Servietdispenser, Bord, Aluminium N4 2
213670 Tork Xpressnap Extra Soft Serviet med prægning, Premium, 

2 lag, Hvid med bladmotiv
N4

218450 Tork Xpressnap Extra Soft Serviet med prægning, Premium, 
2 lag, Bordeaux

N4

212840 Tork Xpressnap Serviet, Advanced, 1 lag, Natur N4
213840 Tork Xpressnap Serviet, Advanced, 1 lag, Naturfarvet miljøprint N4
273003 Tork Xpressnap Snack Servietdispenser, Bord, Valnød N10 3
274003 Tork Xpressnap Snack Servietdispenser, Bord, Aluminium N10 4
213671 Tork Xpressnap Snack Extra Soft Serviet med prægning, 

Premium, 2 lag, Hvid med bladmotiv
N10

218451 Tork Xpressnap Snack Extra Soft Serviet med prægning, 
Premium, 2 lag, Bordeaux

N10

1
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Varenr. Beskrivelse Enhed Pos.

Tebreve

133909 Pickwick Spicy Chai 12 x 20 stk.

133910 Pickwick rooibos med acaibær og blåbær 12 x 20 stk.

133911 Pickwick grøn te med jordbær og citrongræs 12 x 20 stk.

133912 Pickwick hyben mixpakke 12 x 20 stk.

133913 Pickwick lakridsrod 12 x 20 stk.

133914 Pickwick appelsin 12 x 20 stk.

133915 Pickwick marokkansk mint 12 x 20 stk.

133916 Pickwick tyrkisk æble 12 x 20 stk.

Tefilter

198606 Langt 20x50 stk. Krt. a 1000 stk. 8

Varenr. Beskrivelse Enhed Pos.

110504 Aqua d'or Den Jyske Hede 0.5 l 20 stk. 1

Energidrik 

136482 Red Bull Energy Drink 250 ml 24 stk. 2

136483 Red Bull Energy Drink Sugarfree 250 ml 24 stk. 3

Kaffe

104179 Cafe Costa 500 g Krt. a 20 stk. 4

191381 Café Noir 500 g Krt. a 20 stk. 5

Kaffefiltre

104080 Skålformet hvid 250/90 Krt. a 1000 stk. 6

140941 Brun ubleget 1x4 12 x 200 stk. 7

Få din egen etiket på flasken 
Kontakt Bunzl
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VI HJÆLPER VORES KUNDER MED AT SPARE PENGE

• Flere omkostninger ligger skjult under 
prisen på produktet

• Bunzl hjælper med at styre disse omkost-
ninger og forbedre likviditet og indtjening

Lagerbinding
Likviditet

Lagerrenter

Indgående fragt

Hasteordrer

Lagerkapacitet

Indkøbsordre
administration

Leverandør
administration

Investeret 
kapital

Lagersvind 
og ukurans

Direkte løn
og overtid








