Sikkerhed på arbejdspladsen
t

Koncep

Det handler om at være klædt rigtigt på
Vi har nedenfor sammensat et sortiment af sikkerhedsudstyr til
levnedsmiddelindustrien, der tager udgangspunkt i risici for skader, samt
behov for beskyttelse.
Kvalitet, komfort og anvendelighed er nøgleord i valg af dette sortiment.

SYN

Risiko for:
Stænk i øjnene for kemikalier, rengøringsmidler etc.
At få fremmedlegemer eller støv i øjnene.
Brug øjenværn for at undgå øjenskader.

HØRELSE

Risiko for:
Varig eller midlertidig støj fra maskiner, alarmer,
diverse installationer etc.
Pludselig støj, der svækker koncentrationen.
Brug høreværn for at undgå høreskader.

LUFTVEJE

Risiko for:
Indånding af faste partikler (støv, fibre, røg etc.)
Indånding af dråbe partikler (oliedis, sprøjtetåge etc.)
Indånding af dampe eller gasser.
Brug åndedrætsværn for at undgå skader på bl.a. luftveje.

Fokus på
Sikker arbejdsplads.
Optimal beskyttelse.
Korrekt udstyr.

Sortiment
Høj kvalitet.
Komfort.
Anvendelighed.

Råd og vejledning
Valg af produkter.
Brug af produkter.
Dokumentation.

Beskrivelse

Farve

Logistik

9420

Beskyttelsesbrille - kemikalie-resistent
Tætsiddende, lukket brille. Udluftning i siderne via indbyggede luftkanaler gør brillen dugfri. Stellet er i et fleksibelt
materiale, der sammen med det justerbare elastik giver
en unik pasform og gør brillen meget komfortabel at bære.
Velegnet til langtidsbrug. Kan anvendes flere gange. Kan
bæres over egen brille. 100 % UV-beskyttelse. Acetatlinse.
Godkendt iht. EN166, EN170 samt i optisk klasse 1.

Blå/klar

1 stk./æske.

948701

Ørepropper med snor
Konisk formede ørepropper i blødt polyurethan skum,
hvilket gør ørepropperne komfortable i brug. Velegnet til
miljøer med middelhøj støjniveau. Ørepropperne er til engangsbrug. De er ikke sporbare, men grundet den blå farve
nemme at få øje på.

Blå

100 stk./
æske

9421
9422

Åndedrætsværn, med og uden ventil
Filtrerende ansigtsmaske, der kan anvendes ved faste
partikler og flydende aerosoler med lav til middel giftighed.
Ventilen sikrer lettere vejrtrækning og mindsker varmeophobning. Næsebøjle og hovedstropper sikrer optimal
tilpasning. CE-mærket og godkendt iht. EN 149:2001. Må
iht. Arbejdsmiljøloven max. benyttes 3 timer/døgn. Beskytter ikke mod gasser og dampe.

Hvid

20 stk./æske
10 stk./æske

239023
239024

Åndedrætsværn FFP3, med og uden ventil
Filtrerende ansigtsmaske, der kan anvendes ved faste
partikler og flydende aerosoler med middel til høj giftighed.
Ventilen sikrer lettere vejrtrækning og mindsker varmeophobning. Næsebøjle og hovedstropper sikrer optimal
tilpasning. CE-mærket og godkendt iht. EN 149:2001. Må
iht. Arbejdsmiljøloven max. benyttes 3 timer/døgn. Beskytter ikke mod gasser og dampe.

Hvid

20 stk./æske
10 stk./æske

9424

Sikkerhedsmaske 4255 FFA2 P3D
Vedligeholdelsesfri sikkerhedsmaske som beskytter mod
organiske dampe fra stoffer med kogepunkt over 65° C,
som anført af fabrikanten. Er D-mærket og formet til at give
bedre pasform og komfort. Er til flergangsbrug. CE-mærket
og godkendt iht. EN 405:2002. Når filtrene er opbrugte
skiftes hele masken. Læs altid brugsanvisning før brug.

Blå/hvid

1 stk./æske

Varenr.
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