Kemskydd

Avancerad skyddsutrustning för kemiskt skydd
Ända sedan vi utvecklade våra första produkter för kemiskt skydd har vi konsulterat slutanvändare över hela världen. Idag kan vi erbjuda ett brett sortiment av skyddsutrustning
med tekniskt avancerade egenskaper, hög komfort och hög kvalitet.
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1] BRANDOVERALL

2] ISOLERHANDSKE

Brandoverallen skyddar effektivt mot både brand, kem och kyla.

Isolerhandsken ger ett mycket bra skydd vid arbete med kondens-

Dräkten är uppbyggd i sju lager och har muddar i ärmar och ben.

erade gaser. Den kan med fördel användas utanpå kemhandsken

Produkten riktar sig främst till industrin för bekämpning av såväl

för att skydda mot köldskador. Handsken är av ett mycket mjukt

bränder som kemolyckor och är speciellt framtagen för att bäras

skinn och försedd med ett membran som gör handsken vattentät.

tillsammans med kemdräkt Alfa och Beta (se sidan 4).
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Produkt
Brandoverall

Storlek

Art.nr

S–XXL

7044200 7000

Produkt
Isolerhandske

Storlek

Art.nr

11

7000400 7000

3] DETALJBILD

4] COOLING VEST

Muddar i ärmar och ben gör att brandoverallen mycket effektivt

Cooling Vest är ett komfortplagg utvecklat för att undvika höjd

skyddar vid livräddade insatser. Förstärkningar över axlarna ger ett

kroppstemperatur hos personer som arbetar i varma miljöer eller

extra skydd vid rökdykning.

vid extrema kroppsbelastningar. Den ”kylande” effekten får man
genom västens 22 st PCM (Phase Change Material) element.
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Produkt
Cooling Vest

Storlek

Art.nr

S–5XL

3020P028XX
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1] KEMDRÄKT ALFA TYP 1A

(övertryck)

(ej övertryck)

Kemskyddsdräkt Beta är designad med tanke på att den mycket

med industrier och räddningstjänst för att skapa ett unikt skydd

enkelt och snabbt skall kunna tas på utanpå larmställ och and-

mot bl.a kondenserade gaser. Konceptet bygger på en kombina-

ningsapparat. Dräkten ger ett mycket bra skydd vid ex. livräd-

tion av brandoverall och kemdräkt. Brandoverallen skyddar både

dande insatser och saneringsarbeten. Huvan med integrerad

mot brand och fungerar även som isolering mot kyla. Kemskydds-

hjälm är separat för att underlätta arbetet när den inte behövs.

dräkt Alfa tål temperaturer ner till –80 grader C utan något extra

Kemhandskar är integrerade, men enkelt utbytbara och dräkten

överdragsplagg. Dräkten är packad i en praktisk väska.

kan förvaras på räddningsfordonet i medföljande väska.
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2] KEMDRÄKT BETA TYP 2

Kemskyddsdräkt Alfa har utvecklats i skarpa miljöer i samarbete
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Storlek

Art.nr

Storlek

Art.nr

S–XL

7046200
(Genomförning/ventilation)

En storlek

7042000 7000

3] OVERALL BUTYL

4] VENTILERAD OVERALL

Det unika brandtåliga materialet ger overallen mycket god kemisk

Den ventilerade skyddsoverallen ﬁnns i två utföranden. En (gul)

tålighet och hög komfort. Overallen har dubbla dragkedjor och

som är designad för att användas i torra miljöer som skydd mot

kan fås med integrerade sockor och utbytbara handskar eller bara

partiklar och en (grön) som är avsedd att användas i en mer kem-

resår i ärmar och ben. Helmask, andningsapparat eller ﬂykthuva

krävande miljö. Dräkten förses med ett konstantﬂöde till and-

kan användas som andningsskydd i kombination med overallen.

ningsmasken genom en luftslang från kompressor. Ventilations-

Produkt

Storlek

Art.nr

Overall Butyl

S–XXL

7040460 7000

Overall Butyl (integrerade sockor/handskar)

S–XXL

7040460 7470
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ﬂödet i dräkten kan justeras av användaren under användning.
Dräkten har integrerade utbytbara kemhandskar och är mycket
smidig att arbeta i.

4

Produkt

Storlek

Art.nr

Ventilerad Overall (grön)

S–XXL

7041660 7420

Ventilerad Overall (gul)

S–XXL

7041210 7420
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1] FLYKTHUVA KEM
Unik design gör huvan mycket bekväm att bära och enkel att ta
på. Halvmasken är av silikon och det ﬂouriserande materialet är
försett med reﬂex för optimal synbarhet. Halsmudden är specialvävd för maximal täthet och elasticitet. Dubbla utandningsventiler
ger huvan lågt andningsmotstånd. Huvan kan fås med två ﬁlteralternativ och levereras med väska.
Produkt

Storlek

Art.nr

A2B2E2K1P2 (kombinationsﬁlter)

En storlek

7012P00023

K2 (ammoniak)

En storlek

7012P00024

2] VÄSKA
Flykthuvan levereras med smidig väska som enkelt öppnas med
dragkedja. Väskan kan bäras i bälte, hängas över axel eller

2

6

monteras på vägg. Väskan är en viktig del eftersom den möjliggör
att ﬂykthuvan enkelt kan bäras med vid exponering i riskmiljöer.
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3] SKYDDSOVERALL
Overallen ger ett effektivt skydd mot partiklar, damm och väta.
Effektivt vattenlås och tejpade sömmar ger en hög täthet samtidigt
som materialet ”andas”.
Produkt
Skyddsoverall

Storlek

Art.nr

S–XXL

7040210 7000

4] AMMONIAK KIT 1
Ett komplett kit som ger ett mycket bra skydd vid arbete i riskmiljö
med ammoniak. Kittet består av: Skyddsoverall, Flykthuva, Isolerhandskar och Skyddsstövlar med stålhätta och spiktrampskydd.
Allt packat i en mycket praktisk väska.
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Produkt
Ammoniak Kit 1

Storlek

Art.nr

S–XXL

70K47000
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Läckage och uppsamling

1

2

Produkt

7084000

Bild 2. Uppsamlingskudde (100 liter)

7080600

1] TRATT MED MAGNET

Supermagneter gör att trattens tätningsyta fastnar mot under-

En suverän lösning när man snabbt vill fånga ett läckage, men inte

laget. Läckaget fångas upp i en brandslang som kan kopplas till

är utrustad för att exponera sig för kemikalien. Med handtaget för

trattens mynning eller i en uppsamlingskudde som rymmer 100

man fram tratten mot läckaget och för den mot den läckande ytan.

liter.

3] FÖR VARINGSVÄSKA

4] SUPERMAGNET

Tratten är packad i en väska och kan därför enkelt förvaras på

8 st supermagneter håller tratten på plats. Fyra st fästtampar med-

räddningsfordon eller på lämplig plats på fabriksområdet.

följer och dessa kan användas om underlaget inte är magnetiskt.
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Art.nr

Bild 1. Tratt med magnet (slangkoppling efter kundens önskemål)
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Produkt
Återkondensringsset (hela kittet)

Art.nr
70K824000

Presenning 3x3 m

7084200 7802

Presenning 5x5 m

7084200 7806

Återkondenseringstratt 10 m

7082400 7000

Självresande bassäng 700 l

7080200 7832

Dränkbar pump med 5 m slang

7090400 7000

Plywood låda

7090490 7000
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5] ÅTERKONDENSRINGSSET

kan man mycket effektivt täcka över eller fånga upp läckage i

Komplett utrustning för hantering av utsläpp av kondenserade

både vätske- och gasform. Återkondenseringssettet innehåller

gaser såsom ammoniak, klor och svaveldioxid. Dessa kemikalier

två presenningar (3x3 resp. 5x5 m), en återkondenseringstratt,

transporteras i stora mängder och ett läckage medför stora

en bassäng (700 l) och en pump med 5 meter slang. Allt packat

problem för både människa och miljö. Med denna utrustning

i en plywood låda (L x B x H ) 1,2 x 0,5 x 0,6m.

6] TRATT FÖR RÖRLÄCKAGE
Tratten är konstruerad för att enkelt kunna appliceras runt ett
läckage på ett rör. Med fästtampar ﬁxeras tratten runt läckaget
och kemikalien leds sedan iväg i brandslang eller fångas upp i
en uppsamlingskudde (se sidan 8).
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Produkt
Tratt för rörläckage

Art.nr
7082000
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Kemtåliga bassänger

1

2

Produkt
Bassäng med stativ, 1000 liter

Art.nr
7080P7836

Produkt
Självresande bassäng, 400 liter

Art.nr
7080200 7830

1] BASSÄNG MED STATIV, 1000 LITER
En robust bassäng i syrafast material och special PVC som klarar kemikalier och temperaturer ner till –80 grader C. Bassängen är hopvikbar för att underlätta transport och förvaring, men reses enkelt av en person. Även i mörker. Duken är utbytbar.

2] SJÄLVRESANDE BASSÄNG, 400 LITER
Denna bassäng har låga mjuka kanter. Bassängen kan enkelt placeras där läckage uppkommit, även i trånga utrymmen. Den kan med fördel användas som uppsamlingsbassäng vid
sanering av exempelvis kemdykare. Bassängen kan vikas eller rullas för enkel transport och
lagring.

3] SJÄLVRESANDE BASSÄNG, 700 LITER

4] BAG TILL BASSÄ NG

En enkel och praktisk bassäng i kemtåligt material som rymmer 700 liter. Den kan vikas eller

Bagen ﬁnns som tillbehör till de självresande

rullas ihop till liten storlek vid förvaring. När bassängen fylls reser den sig efterhand med

bassängerna på 400 resp. 700 liter.

hjälp av fyra ﬂytelement runt bassängens öppning.
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Produkt
Produkt
Självresande bassäng, 700 liter
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Art.nr

Art.nr

Bag till bassäng, 400 liter

7090210 7830

7080200 7832

Bag till bassäng, 700 liter

7090210 7832

Brunnstätningar
Vid läckage är det extremt viktigt att den läckande
kemikalien inte kommer ner i dagvattensystemet.
Därför har vi utvecklat två produkter som effektivt
tätar mot brunnar.
1, 2] BRUNNSTÄTNING, KUDDE
Denna produkt förvaras med fördel fylld av vätska och kan på
så sätt mycket snabbt läggas över en brunn eller liknande som

1

tätning. Den väger 45 kg fylld och är försedd med bärhandtag
på båda sidor.

3] BRUNNSTÄTNING, BASSÄNG
Placera bassängen på brunnen och fyll den sedan med vatten,
sand eller dyligt. Den rymmer 90 liter och kan även användas
som uppsamlingsbassäng. Tar nästan ingen plats när den är tom.
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Produkt
Brunnstätning, kudde

3

Art.nr
7080400 7822

Produkt
Brunnstätning, bassäng

Art.nr
7080400 7824
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Storleker (alla mått i cm)
Storlek

Kroppslängd

Bröstbredd

Overall

P R Ä S T G ATA N 1 2

S E - 511 54 KINNA

S

>175

85

M

176-180

100

L

181-186

108

XL

187-192

116

XXL

193-200

124

XXXL

201-206

132
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