Vernebriller - Zodiac sport

Vernebriller - Goggles

Anti Scratch.
Anti Fog.

Polykarbonat vernebriller med en elastisk stropp.
Lett PVC-ramme er fleksibel og komfortabel.
Ideell for tøffe arbeidsmiljøer.

I samsvar med EN166.

I samsvar med EN 166.

PRODUKTKATALOG
Monteringshansker

Monteringshanske vinter

PU dyppet monteringshansker med god
fingerfølsomhet, passer også til transport/lager,
bilverksteder, plastindustri etc. Pustende. 12 par/pk.
I samsvar med EN388:2016.

Tykke bomullshansker dyppet i latex for å skape en
komfortabel og holdbar hanske. Et godt valgt når
du trenger en varm og allsidig hånteringshanske.

ÅNDEDRETTSVERN

UNDERTRYKKSVIFTER

FORBRUKSVARER
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SALG OG UTLEIE
SERVICE OG SERTIFISERING
SMITTEVERN
Johan Berentsens vei 41 Kutthanske
Mekanisk arbeidshanske
5160 Laksevåg

Nitrildyppet. Gir utmerket motstand mot slitasje og er
syrefast. Gir god beskyttelse mot olje og fett, og godt
grep i både våte og tørre forhold. Strikket håndledd
for sikker passform.
I samsvar med EN388:2003.

Tettsittende kuttbestandig hanske som er nitrildyppet
for å gi godt grep, spesielt i våte og fettete
omgivelser. Gir maksimal score på EN388 for slitasje,
kutt, rive og punktering.
I samsvar med EN388, resultat: 4544.
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ASBEST UTSTYR AS

Din naturlige partner innen personlig verneutstyr og asbestsanering
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Avfallssekk asbest 50pk
Spesialutviklet
Spesialutviklet avfallssekk
avfallssekk for
for asbestavfall.
asbestavfall.
80
x
120
cm
50
stk/pk
200my
80 x 120 cm - 50 stk/pk - 200my
60
x 91 cmNS
- 100
stk/pk - 200my
Standard
9431:7250
Standard
Farge: rød.NS 9431:7250
Farge: klar og rød.

Big Bagstape
Dobbeltsidig
50
25 meter
87 mm
x 87 x 110
cm - umerket.
36
ruller
pr kartong
Max
1250kg
Safety work load.

Big Bags
Big Bags
asbest

Asbest merketape

4 løftestropper
87
x 87 x 110 cm.til transport
1250
kg Safety
Work
Load,
med mindre annet er
Max 1250kg
Safety
work
load.
oppgitt.
Tilgjengelig i andre størrelser. *
Se vårt utvalg av Big bags på side 23.

Til merking av avfall.
50mm x 45m.
6 stk/pk -36 stk /krt.

Adgang forbudt skilt - Asbest

Til
og
merking.
Til avsperring
avsperring og
merking.
500m.
50m.
Farge:
Rød/hvit
Farge: Rød/hvit.

* Bestillingsvare

Tak Rags

Containerbags *
Vi har et bredt
bags, og kan tilby
Container
Bag utvalg
med PEcontainer
liner.
kundespesifikke
mål.
Fullt låsbar, Lett å åpne og lukke, betydelig
tidsbesparelse. Kan bestilles med asbest merking.
Se side 22 for mer informasjon.
Størrelser: 620 x 240 x 150 cm, 620 x 240 x 115 cm,
350 x 250 x 150 cm.
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Armert byggtape / Duct tape

Slitesterk, fuktbestandig og produsert for å motstå
de mest krevende forhold.
70mm x 50m.

Tilgjengelig i andre størrelser. *

Sperrebånd
Sperrebånd

Asbest klistremerke for merking av spesifikke
steder ved funn av asbest.
Stor: 10 x 7,5 cm - Antall per ark : 28 stk.
Liten: 5 x 3,5 cm - Antall per ark : 72 stk.

PE tape

Materiale - plast.
Størrelse: 297 x 210 mm (A4).

Impregnerte rensekluter, til rengjøring av støv på
alle overflater.
50 stk/pk.

3

4

Klistremerker asbest

70mm x 50m.
16 stk/krt.

Viewing Bubble
Bobleformet tilsynsvindu.
Festes i soneveggen, for bedre innsyn, og mulighet
til å se deg rundt i sonen fra utsiden.
70 x 45 x 20 cm.
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DEKONTAMINERINGSBRAKKE
TIL UTLEIE
Serpicoat 10L
Tykt brodannede innkapslingsmiddel, spesielt
formulert for påføring over intakt asbestholdig
materiale. Et fleksibelt belegg som kan påføres
over galvanisert metall, tre, murverk og andre faste
overflater for å forhindre frigjøring av skadelige
asbestfibre. 10L. Spann. Oppfyller krav til NFPA 90A /
90B standard.

Trykksprøyte
Rommer 5L.
Oljebestandig.
Inkludert bærereim, stang i messing og konisk
kronisk
plastdyse med messinginnsats.

Dekontamineringsbrakken er en mobil enhet som inneholder 3-stegs dekontaminerings
anlegg. For bruk under kontrollert asbestsanering, eller fjerning av miljøskadelig
materiale. Den oppfyller alle krav og er godkjent som en dekontamineringsbrakke.
Beregnet for 8 personer.

Spraylim Sterling
500ml spraylim. Justèrbar dyse.
Hurtigvirkende på nesten alle overflater.
Fri for dychloromethane og andre klorinerte
løsemidler.
12 stk/krt.

Inndeling

1 x «Ren sone»
1 x «Dusje sone»
1 x «Skitten sone»

Analybag
Prøvetakningspose for spredningsfri
støvprøvetaking.
Størrelse - 195mm x 290mm.

EGENSKAPER

DEKONTAMINERINGSBRAKKE

Steg (Rom)

3

Dusj

2

WC

Nei

Skap (For personlig
bruk)

8

OVERSIKT

NPU (Undertrykksvifte) 230 m3/t

Prøveposer
Zip-lock poser med felt til merking.
Størrelse - 120mm x 190mm.

Avail glovebags
Rørsaneringsposer med hanske. Avail® er den best
ytende, enkleste å bruke og sikreste metoden for
sanering av rør.
Størrelser:
QT10 (<152
(<254mm
mmrør)
rør)
M6
QT14 (254mm < 355m rør)
QT18 (355mm < 457mm rør)
QT10 (<254 mm rør)
QT18 (355mm < 457mm rør)
Andre størrelser tilgjengelig.
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Strømforsyning

230v

Aksler

1

Ulastet vekt

960 kg

Max. Lastet vekt

1300 kg

Max. Hastighet

140 km/t

Dekk

175 R 13C

EGENSKAPER

UNDERTRYKKSVIFTE

Vekt

12 kg

Strømforsyning

230v

Luftstrøm

271 m3/t

Lydnivå

81 db

HEPA filter

305 x 305 x 68

Forfilter

12 x 12 x 2

Tow arm

Clean End

External door

Shower cubicle

Dirty end

External door

Rockman C3 / C4 vernehjelm
Ventilert vernehjelm for arbeid i byggebransje
og industri. Slitesterk og robust hjelm med
rutenettstruktur. Luftehull. 6-punkts hodebøyle.
Pinlock lås. Nakkebeskyttelse. Takrenne. 30 mm
feste til hørselsvern og visirer.
Overgår Standard EN 397.

Vernebriller - Zodiac sport

Øreklokker til vernehjelm

Anti Scratch.
Anti Fog.

Høydejustèrbare øreklokker, kan låses vekk fra
hodet når den ikke er i bruk. Fleksible armer med
ståltråd, roterende med flere stillinger.
70mm feste til vernehjelm.

Vernebriller - Goggles
Polykarbonat vernebriller med en elastisk stropp.
Lett PVC-ramme er fleksibel og komfortabel.
Ideell for tøffe arbeidsmiljøer.

I samsvar med EN166.

I samsvar med EN 166.

I samsvar med EN351-3.
SNR: 31dB.

Thinsulatehjelmlue
hjelm lue
Thinsulate

Ørepropper med/uten snor

Monteringshansker

Monteringshanske vinter

100% bomull twill behandlet med
flammehemmende og isolert med Thinsulate® for
å beskytte hodet, nakken og ørene. Passer enkelt i
alle vernehjelmer.

Engangs-øreplugger av polyuretan. Konisk design.
Glatt og smussavstøtende materiale. Ideell for
miljøer med middels / høy støy.

PU dyppet monteringshansker med god
fingerfølsomhet, passer også til transport/lager,
bilverksteder, plastindustri etc. Pustende. 12 par/pk.
I samsvar med EN388:2016.

Tykke bomullshansker dyppet i latex for å skape en
komfortabel og holdbar hanske. Et godt valgt når
du trenger en varm og allsidig hånteringshanske.

Keepsafe Cyclone øreklokker
Passer innen industri, landbruk, og byggeplasser.
Overholder standard EN 352-1.
SNR 27.

200 stk/pk.
I samsvar med EN352-2: 2002.
SNR: 34dB.

Vernebriller - Keepsafe
Klare polykarbonat linser.
Justèrbare sidearmer for en mer komfortabel
passform.
Integrerte beskyttende sideskjold.
I samsvar med EN166-1FT.
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Mekanisk arbeidshanske

Kutthanske

Nitrildyppet. Gir utmerket motstand mot slitasje og er
syrefast. Gir god beskyttelse mot olje og fett, og godt
grep i både våte og tørre forhold. Strikket håndledd
for sikker passform.
I samsvar med EN388:2003.

Tettsittende kuttbestandig hanske som er nitrildyppet
for å gi godt grep, spesielt i våte og fettete
omgivelser. Gir maksimal score på EN388 for slitasje,
kutt, rive og punktering.
I samsvar med EN388, resultat: 4544.

www.asbestutstyr.no | post@asbestustyr.no | 55 31 40 00

ASBEST UTSTYR AS ER NORSK
FORHANDLER AV AIRTOCHECK
Den siste utviklingen i undertrykksmåling

•
•
•
•
•
•
•

Undertrykksmåling i sanntid via App og Nettsted.
Raskt og enkelt få
oversikt
over
dine
måldata.
å få
oversikt
over
dine
måledata.
Lagre og eksportere ferdigproduserte rapporter.
Måledatakan
kannås
nåssamtidig
samtidigfor
forflere
flerepersoner.
personer.
Måldata
dine måledata
igjen,
det lagres
i skyen.
Aldri mist måldata
igjen, det
lagres
sikkertsikkert
i skyen.
Intern SD-lagring og integrert termisk skriver kommer som standard.
Vannavstøtende og støtsikker.

Vi har målt undertrykk på samme
måte i mange år, og lite har endret
seg de siste årene, mye til frustrasjon
for mange brukere. På grunn av
bruken av gammeldags teknologi
(“kvitteringsrrullene”, skriveren
og andre tekniske aspekter), var
måledataene ikke alltid tilgjengelige
eller kunne fremlegges på riktig måte
når det var nødvendig. Vi måtte gjøre
det bedre. Og vi kan gjøre det bedre!
Med denne kunnskapen og erfaringen
begynte AirToCheck å undersøke
muligheten for å utvikle en god
teknisk løsning. Denne forskningen var
vellykket og resulterte i en flott løsning
for deg.

AirToCheck utviklet en digital monitor
som både måler undertrykk og deretter
automatisk registrerer alle måledata
online. Med bare noen få klikk er det nå
mulig å få fullstendige, nøyaktige og
ferdigproduserte rapporter med alle
måleverdier, uavhengig av hvor du er.
De relevante måledataene lagres
sikkert og sentralt i et datasenter. Disse
viktige dataene vil derfor alltid være
tilgjengelige for deg. De dagene da riktig
informasjon ikke var tilgjengelig for
deg, er nå historie! Vi fører to versjoner
av denne måleren: *standard modell. *
App/nettside modell.

EKSTRAUTSTYR
Relè blokk

Akustisk Lyd/Lys

For tilkobling av
ekstern vifte

sone
For varsling iinni
sone

Akustisk alarm

Printer rull

vaslig inni
sone
For varsling
i sone

Rockman
C3 / C4 vernehjelm
Engangsdrakter
Ventilert vernehjelm
for arbeid
i byggebransje
Rimelige
og funksjonable
engangsdrakter.
og industri.
Slitesterk
og robust
hjelm
med
Cat.
3 type 5/6.
Standard
størrelse
- 2XL.
50 stk/pk.
rutenettstruktur. Luftehull. 6-punkts hodebøyle.
Pinlock lås. Nakkebeskyttelse. Takrenne. 30 mm
feste til hørselsvern og visirer.
Overgår Standard EN 397.

Thinsulate
hjelm
lue
Undertøysett
vinter
100% bomulllang
twillunderbukse,
behandlet med
Inneholder
tykke sokker,
flammehemmende
isolert med
Thinsulate®
langermet
skjorte ogog
håndkle
100%
Bomull. for
å beskytte hodet, nakken og ørene. Passer enkelt i
alle vernehjelmer.

Vernebriller - Zodiac sport

Øreklokker
til vernehjelm
Undertøysett
sommer

Anti Scratch.
Anti Fog.

Høydejustèrbare
øreklokker,
kankortermet
låses vekkskjorte
fra
underbukse,
Inneholder
Underbukse,
sokker,
hodet
når den
ikkeBomull.
er i bruk. Fleksible armer med
og
håndkle
- 100%
ståltråd, roterende med flere stillinger.
70mm feste til vernehjelm.

I samsvar med EN166.

I samsvar med EN351-3.
SNR: 31dB.

UTLEIEENHETER

Polykarbonat vernebriller med en elastisk stropp.
Lett PVC-ramme er fleksibel og komfortabel.
Ideell for tøffe arbeidsmiljøer.
I samsvar med EN 166.

Monteringshansker

Ørepropper
med/uten snor
Gelatin vaskeposer

Passer innen industri, landbruk,
og byggeplasser.
Engangsovertrekksstøvler
- 10 par/pk.
Overholder standard EN 352-1.
SNR 27.

I samsvar med EN388:2016.

200 stk/pk.
I samsvar med EN352-2: 2002.
SNR: 34dB.

VIFTER ER TILGJENGELIG
I STØRRELSENE:

Vernebriller -våtservietter
Keepsafe
Desinfiserende
Klare
polykarbonat
linser.
Desinfiserende
våtservietter
til personlig hygiene,
Justèrbare sidearmer for en mer komfortabel
og rengjøring av visir
vesirog
oginnermasker.
innermasker.150
150stk/pk.
stk/pk.
passform.
Integrerte beskyttende sideskjold.
I samsvar med EN166-1FT.
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Monteringshanske vinter

Tykke bomullshansker dyppet i latex for å skape en
PU dyppet monteringshansker med god
VI
KAN TILBY EN REKKE UNDERTRYKKSVIFTER,
LUFTPRØVEPUMPER
komfortabel og holdbar hanske. Et godt valgt når
fingerfølsomhet, passer også til transport/lager,
du trengerTIL
en varm
og allsidig hånteringshanske.
bilverksteder, plastindustri
etc.UNDERTRYKKSMÅLERE
Pustende. 12 par/pk.
OG
UTLEIE.

Vannoppløselig
vaskesekk
for arbeidsklær.
Engangs-øreplugger
av polyuretan.
Konisk 25
design.
poser
per
rull.
Oppløselig
ved
60°C.
80
x 110 cm.
Glatt og smussavstøtende materiale. Ideell
for
miljøer med middels / høy støy.

– NPU 750
– NPU 800
– NPU 2 500 +
- NPU 5 000
- NPU 5 000 +
- NPU 10 000
Keepsafe
Cyclone øreklokker
Overtrekksstøvler

Vernebriller - Goggles

11
7
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- AirToCheck undertrykksmåler
- BulkAir undertrykksmåler
- Luftprøvepumper *
Våre utleie enheter er tilgjengelig fra
lager i Bergen.

Mekanisk arbeidshanske

Kutthanske

Nitrildyppet. Gir utmerket motstand mot slitasje og er
syrefast. Gir god beskyttelse mot olje og fett, og godt
grep i både våte og tørre forhold. Strikket håndledd
for sikker passform.
I samsvar med EN388:2003.

Tettsittende kuttbestandig hanske som er nitrildyppet
for å gi godt grep, spesielt i våte og fettete
omgivelser. Gir maksimal score på EN388 for slitasje,
kutt, rive og punktering.
I samsvar med EN388, resultat: 4544.

(*Kasett til måling må anskaffes hos laboratoriet)
(*Kassett
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Scott Phantom Vision Helmaske
Komplett motorisert helmaske.

Scott Phantom Vision leverer ren filtrert luft i samsvar med den nyeste

Sundström Helmaske

europeiske beste praksis for asbestsanering.

Pakke med helmasken SR200 og vifteenhet SR700. Masken har et
ripesikkert visir av polykarbonat, ansiktsdelen er laget av silikon, har
svært lav pustemotstand og dampsperre som beskytter ventiler og
membraner mot støv og malingståke. Vifteenheten er batteridrevet,
den utstyres med to filtre og den filtrerte luften mates gjennom en
slange til hodedelen. Trykket som genereres hindrer så forurensinger
fra omgivelsene fra å trenge inn i masken.
Hos oss kommer Sundstrøm masken levert komplett i en flott
skulderbag for transport og oppbevaring.

Dens unike batteristyringssystem sikrer strømningsrater i overkant av
timer.
160 liter per minutt opprettholdes i opptil 8
åtte
timer.

Phantom Vision gir et nærmest ubegrenset synsfelt, forenklet

dekontaminering, rengjøring og vedlikehold, og lave kostnader
gjennom livet.

160 liter per minutt luftstrøm i inntil 8 timer. Ubegrenset synsfelt.

Maske montert motor som muliggjør fortsatt åndedrettsvern under

I samsvar med EN 12942:1998 + A2:2008.

dekontaminering.

Utviklet for maksimal komfort og sikkerhet.
Hudvennlig silikon.
Uhindret og optisk perfekt sikt.
Vekt kun 630 gram.
Tyngdepunkt nær ansiktet gir god balanse.
Vindu i polykarbonat som tåler løsemidler, slag, riper og
strålevarme.

Alle deler kan byttes ut uten spesialverktøy.
Batteri på belte.
Lett å rense.
Kompatibel med PF251 P3 filter.
I Samsvar med EN12942 TM3.

Sundström SR100 Halvmaske

Halvmaske for utvendig sanering støpt av silikon.
Sundstrøm masken er utstyrt med to utåndingsventiler, hvilket gir en
svært lav pustemotstand.
I samsvar med EN 140:1996. PPE direktiv 89/686/EEC.

Scott Aviva 40/50 Halvmaske

Scott Aviva 50 Halvmaske

Scott Aviva 40 og 50 halvmaske gir en høy standard for beskyttelse, komfort og lave
Scott
Aviva 50 halvmaske
en høy standard
for beskyttelse,
komfort og lave driftskostnader.
driftskostnader.
Masken girgir
utmerket
lav pustemotstand
og brukervennlighet.
Masken gir utmerket lav pustemotstand og brukervennlighet.
- Aviva
kompatibel
med
PF10P3
P3Filter.
Filter.
Aviva
5040
erer
kompatibel
med
PF251
Denne
er utformet
for PF251
å bli brukt
i et bredt spekter av applikasjoner.
- Avivamasken
50 er kompatibel
med
P3 Filter.
IDenne
samsvar
med EN
140:1998 for et bredt spekter av bruksområder.
masken
er utformet
I samsvar med EN 140:1998.

Sundstrøm SR510 P3 R

Scott PF251 P3 Filter

Filter til Sundström åndedrettsvern. Eksepsjonelt lav pusteresistens. For
beskyttelse mot alle partikkeltyper.
I samsvar med EN 143:2000 + A1:2006.

Kompatibel med:
Scott Phantom Vision helmaske og Scott Aviva 50
halvmaske.
Antall i kartong: 20stk.
I Samsvar med EN 12941/EN12942.

Filteroversikt
Filteroversikt
PF10 P3 Filter			

Filteroversikt

Beskytter mot partikler

PF251 P3 Filter

Beskytter mot partikler

Sundstrøm SR510 P3 R

Beskytter mot partikler

Kombifilter A2-P3 RD

Beskytter mot organiske gasser, partikler og damper med et kokepunkt over 65 C°

Sundstrøm SR218 A2 Filter

Beskytter mot organiske gasser

Kombifilter A2B2E1-P3 RD

Beskytter mot uorganiske gasser, organiske gasser, svoveldioksid og andre
syregasser og partikler

Sundstrøm SR299 ABEK1-HG-P3

Beskytter mot uorganiske gasser, organiske gasser, svoveldioksid og andre
syregasser, partikler, ammoniakk og kvikksølvdamp
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CleanSpace Ultra inkl. Helmaske *

CleanSpace Ultra. Dette er en motorisert hel- og halvmaske.
En batteridrevet P3-respirator med IP-66 godkjenning som

C3 / C4 vernehjelm
er utformet forRockman
bruk i dekontaminerende
dusj. Lett å ha på,

Vernebriller - Zodiac
Engangsmaske
FFP2 sport
(KN95)

Øreklokker til vernehjelm

uanstrengt og behagelig, som gjør at du slipper slange eller tunge
Høydejustèrbare øreklokker, kan låses vekk fra
Ventilert vernehjelm for arbeid i byggebransje
batteripakker.
Prisvinnende
(500 g) leverer ren, frisk
hodet når den ikke er i bruk. Fleksible armer med
og industri.
Slitesterk oglettvektsdesign
robust hjelm med
rutenettstruktur.
Luftehull.
6-punkts
hodebøyle.
luft for et helt arbeidsskift og en micro-turbinmotor som gir inntil ståltråd, roterende med flere stillinger.
70mm feste til vernehjelm.
Pinlock
lås. Nakkebeskyttelse.
Takrenne.
30 mm
180 l luft
pr. minutt
Minutt.
AirSensit teknologi
responderer
kontinuerlig
feste til hørselsvern og visirer.
I samsvar med EN351-3.
hvertOvergår
10ms påStandard
din pustefrekvens.
EN 397. Tøff, pålitelig og kostnadseffektiv;
SNR: 31dB.
ingen service eller vedlikehold og lett å rengjøre.

Beskyttende
Anti
Scratch. PVU-ansiktsmasker for filtrering av
Anti
Fog. virus og mikrober.
partikler,
Filtrerer 95%, 0,3 mikron.
I samsvar med EN166.
I samsvar med – EN149:2001 +A1:2009

Vernebriller
- Goggles
Kirurgisk Munnbind
Består av 3 vernebriller
lag, ytterlagene
og
Polykarbonat
med er
enspinnebundet
elastisk stropp.
filterlaget
er smelteblåst.
metalstrimmel
Lett
PVC-ramme
er fleksibelIntegrert
og komfortabel.
Ideell
for tøffe arbeidsmiljøer.
i aluminium
over nesen for maksimal passform.
Ørestropper består av elastisk spandex.
I samsvar
med
EN-166.
I samsvar
med
YY0469:2011

Enkel av/på knapp – Resten er helautomatisk, slår seg av etter 3min uten bruk.

Omgivelsesluften filtreres av et filter som er montert i nakken og den filtrerende luften ledes inn i masken. Dette gir

brukeren høy komfort og ingen pustemotstand. Alarm for filter og batteri (75dB), 8 timers brukstid og kun to-timers

Maskenshar
silikon
er hudvennlig,
avtagbar
vaskbar
holde på
lading. Masken
en hudvennlig
silikon,
som er og
avtagbar
ogfor
vaskbar
for enkel hygene.
hygiene. Masken gir et lavt støynivå

under bruk (under 70dB) og brukes lett sammen med vernebriller, under hjelm og visir. Hos oss kommer CleanSpace
Ultra levert komplett med helmaske, lader, og ett filter, samlet i en flott skulderbag for transport og oppbevaring.
Halvmaske til CleanSpace Ultra kan bestilles som ekstrautstyr.
I samsvar med EN 12942:1998+A2:2008 TM3.

Maskens silikon er hudvennlig, som er avtagbar og vaskbar for
enkel hygene

Forfilter CleanSpace 10pk
Thinsulate
hjelm lue Ultra masken.
Forfilter til CleanSpace

Antall i pakken 10stk.
100% bomull twill behandlet med
flammehemmende og isolert med Thinsulate® for
å beskytte hodet, nakken og ørene. Passer enkelt i
alle vernehjelmer.

CleanSpace TM3 P3 HEPA filter, 3pk
P3 filter til CleanSpace Ultra masken.
Antall i pakken: 3 stk.

Ørepropper med/uten snor

Monteringshansker
Gelatin
vaskeposer

Engangs-øreplugger av polyuretan. Konisk design.
Glatt og smussavstøtende materiale. Ideell for
miljøer med middels / høy støy.

PU
dyppet monteringshansker
god
Vannoppløselig
vaskesekk for med
arbeidsklær.
fingerfølsomhet,
ogsåved
til transport/lager,
25 poser per rull.passer
Oppløselig
60°C.
bilverksteder,
80 x 110 cm plastindustri etc. Pustende. 12 par/pk.
I samsvar med EN388:2016.

200 stk/pk.
I samsvar med EN352-2: 2002.
SNR: 34dB.

Monteringshanske
Hightec
Desinfiserendevinter
Håndgele
Tykke
bomullshansker
dyppet
i latex
for å alkohol
skape en
500ml
Hightec handgele
er en
bruksklar
komfortabel
og holdbar
Et godt
valgt når
(CAS nr. 64-17-5)
baserthanske.
profesjonell
antibakteriell
du
trenger en
varm
ogrengjøringskraft
allsidig hånteringshanske.
håndgele
med
sterk
uten bruk av
såpe og vann.

CleanSpace Filteradapter

Filteradapter til å feste alle CleanSpace
kombinasjonsfilter.

Filteroversikt

Keepsafe CycloneBeskytter
øreklokker
Kombifilter P3A1
mot organiske gasser og partikler

Desinfiserende våtservietter

Vernebriller - Keepsafe

Mekanisk arbeidshanske

200 stk desinfiserende våtservietter.

Kombifilter P3A2

Beskytter mot organiske gasser og partikler
Klare polykarbonat linser.
Passer innen industri, landbruk, og byggeplasser.
sidearmer
for en mer komfortabel
Kombifilter P3 ABE1
Beskytter mot organiske, uorganiskeJustèrbare
og sure gasser,
og partikler
Overholder standard EN 352-1.
passform.
Kombifilter
Beskytter mot organiske, uorganiske og sure gasser, ammoniakk, og partikler
SNR 27.P3 ABEK1
Integrerte beskyttende sideskjold.

Nitrildyppet.
Gir utmerket
Fås også i 500
stk/pk. motstand mot slitasje og er
syrefast. Gir god beskyttelse mot olje og fett, og godt
grep i både våte og tørre forhold. Strikket håndledd
for sikker passform.
I samsvar med EN388:2003.

I samsvar med EN166-1FT.
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Marsden IR-Termometer
Kutthanske

MDD (Medical Devices Directive) godkjent
IR-termometer. Klinisk bevist nøyaktighet.
Tettsittende kuttbestandig hanske som er nitrildyppet
kontaktløs
kontroll
av
for åFor
gi øyeblikkelig
godt grep, spesielt
i våte
og fettete
temperaturen.
omgivelser. Gir maksimal score på EN388 for slitasje,
temperaturen
kutt,Måler
rive og
punktering. i Celsius og Fahrenheit.
Ett
års
garanti.
I samsvar med EN388, resultat: 4544.
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Rockman C3 / C4 vernehjelm
Ventilert vernehjelm for arbeid i byggebransje
og industri. Slitesterk og robust hjelm med
rutenettstruktur. Luftehull. 6-punkts hodebøyle.
Pinlock lås. Nakkebeskyttelse. Takrenne. 30 mm
feste til hørselsvern og visirer.
Overgår Standard EN 397.

UNDERTRYKKSVIFTER
Vi er leverandør av kraftige og slitesterke
undertrykksvifter produsert i England.
Vi tilbyr alle størrelser for å dekke alle
behov – Fra 300m3 til 10 000m3.

Øreklokker til vernehjelm

Printerrull

Høydejustèrbare øreklokker, kan låses vekk fra
hodet når den ikke er i bruk. Fleksible armer med
ståltråd, roterende med flere stillinger.
70mm feste til vernehjelm.

Printerrull til undertrykksmåler, bredde 57mm.
Antall i pakke: 5 stk.

Silencer
Lyddemper konstruert for å minimere trykktap og
støynivå som genereres i avgasskanalen. 12 dB

reduksjon i støy. 340 HZ reduksjon i frekvens. Ingen
reduksjon i luftstrømmen.

I samsvar med EN351-3.
SNR: 31dB.

TILGJENGELIGE
STØRRELSER
TILGJENGELIG I STØRRELSER
NPU 800
NPU 2 500 +
NPU 5 000 +
NPU 10 000 +

Thinsulate hjelm lue

Ørepropper med/uten snor

Dekontamineringssluse Standard

100% bomull twill behandlet med
Engangs-øreplugger av polyuretan. Konisk design.
flammehemmende og isolert med Thinsulate® for
ogluftutveksling.
smussavstøtende
materiale.
Ideell for
Vårt utvalg av undertrykksvifter (NPU) gir godt, mobilt og Glatt
filtrert
Dette
for å kontrollere
å beskytte hodet, nakken og ørene. Passer enkelt i
miljøer med middels / høy støy.
alle vernehjelmer.
miljøer
der luftbårne forurensninger er en potensiell risiko for menneskers helse, eller miljøet rundt. Som
200 stk/pk.
I samsvar
med EN352-2: 2002.
for eksempel innenfor farmasøytisk-, biomedisinsk-, riving
og saneringsarbeid.
SNR: 34dB.

3-stegs sluse (2+1) 750 x 750 x 1900 mm.
Flapsdører med glidelås. Borrelåsfeste for hver del.
Inkludert dusjhode, kar og kobling til vann og avløp
som standard.

Dekontamineringssluse Deluxe
Dekontamineringssluse
Deluxe* *
3-stegssluse
sluse(1+1+1)
100 x 100
x 2000
3-stegs
850
x 850mm.
x 2000 mm.
Paneldører,
nedfellbar
vask og gjennomsiktig
Inkludert
paneldører,
dusjhode,
kar og kobling til
himling
lysinnslipp.
Inkludert
dusjhode,vask
kar og
vann
og for
avløp
som standard.
Nedfellbar
og
gjennomsiktig
for som
lysinnslipp
kan bestilles.
kobling til vannhimling
og avløp
standard.

Våre undertrykksvifter har en helt nyutviklet “kropp” som er sveisefri, noe som gjør at den er lett å rengjøre.
Det ytre skallet er laget av polyetylen som gjør at den er lett å håndtere men at den likevel er robust nok
til å tåle daglig bruk.
For å være relativt kompakt og lett vifte, gir dens kraftige motorer en stor nominel effekt. HEPA filteret
sørger for å ta 99.995% av alle partikler ved 0,3 mikron og kan rengjøre forurenset luft for potensielt
skadelige partikler som asbest, bakterier og noen virus.
Beregning av undertrykksvifte størrelse ihht. romstørrelse:
Ønsket luftutskiftning
10 ganger
pr. time.
Keepsafe Cyclone
øreklokker
Beregn kubikkinnholdet i rommet og multipliser med 10.
Passer innen industri, landbruk, og byggeplasser.
Overholder standard EN 352-1.
SNR 27.

Du finner filter
filter til undetrykksvifter
undertrykksvifterpå
påside
side21.
23.

Eks. 10 m l. x 7 m br. x 3 m h.
m3 x 10
Vernebriller=-210
Keepsafe
= 2100 m3/t

WMS *

Klare polykarbonat linser.
Justèrbare sidearmer
for en mer
– Du trenger
dakomfortabel
en NPU 2500
passform.
Integrerte beskyttende sideskjold.

Vannfiltreringssystem som både varmer opp vann
til dusj, samt filtrerer det skitne vannet før det
slippes ut. Varmer opp vannet til 40°C. Størrelse
fra 40 - 250 Liter. WMS 250 L gir nok vann til å dusje
i totalt 21 minutter. Dette dekker behovet for fire
personer som skal dekontaminere seg i tråd med
prosedyrer for asbestsanering.

I samsvar med EN166-1FT.
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Luftprøvepumpe

7

18

AirMac DB8BS: Luftpumpe til å ta luftprøver ved
kontroll f.eks etter sanering. Pumpen er stillegående,
har enkel vedlikehold og lang levetid, har gode
prestasjoner og leverer en konstant luftmengde.
15-18 l/min. Max trykk: 0,20-0,25. Forbruk: 10-12 watt.
Støynivå: 33 dB.
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Rockman C3 / C4 vernehjelm

Øreklokker til vernehjelm
Høydejustèrbare øreklokker, kan låses vekk fra
hodet når den ikke er i bruk. Fleksible armer med
ståltråd, roterende med flere stillinger.
70mm feste til vernehjelm.

Ventilert vernehjelm for arbeid i byggebransje
og industri. Slitesterk og robust hjelm med
rutenettstruktur. Luftehull. 6-punkts hodebøyle.
Pinlock lås. Nakkebeskyttelse. Takrenne. 30 mm
feste til hørselsvern og visirer.
Overgår Standard EN 397.

I samsvar med EN351-3.
SNR: 31dB.

KALIBRERING OG SERTIFISERING
Vi utfører Service, programvare-oppdatering, og kalibrering av undertrykksmålere for
våre kunder.
Thinsulate hjelm lue

Ørepropper med/uten snor

TILGJENGELIG I STØRRELSER:

Dette
utføres
på måleutstyr
en gang i året, og
er viktig for å av
forsikre
deg
og dine
100%skal
bomull
twill behandlet
med
Engangs-øreplugger
polyuretan.
Konisk
design.
flammehemmende
og
isolert
med
Thinsulate®
for
og smussavstøtende
materiale. Ideell for
ansatte at de målingene du utfører er riktige, slikGlatt
at feilmålinger
unngås.
å beskytte hodet, nakken og ørene. Passer enkelt i
alle vernehjelmer.

Numatic International-serien med HZstøvsugere. Disse er spesielt designet for å
oppfylle strenge krav fra bransjer der det er
nødvendig å støvsuge støv som kan utgjøre
en helsefare. De tre maskinene innen HZserien varierer bare i beholderstørrelse og
konstruksjon. Det universelle HZ krafthodet
er stålkonstruksjon og har en komplett
TwinFlo-motor, et sentrert håndtak, en “full
pose” indikator og NuCable kabelsystem
som standard. Filterenheten er montert i en
sikringsmodul i stål med et eget primært forfilter
i selve beholderen. Alle maskiner er designet
for å fungere sammen med våre høye virkningsgraderte HepaFlo støvposer for å
sikre utmerket ytelse og enkel, ren og sikker tømming. Alle maskiner leveres med
omfattende tilbehørssett inkludert første HepaFlo-støvposer i riktig størrelse.

HZ 250 - 8L, 340 x 340 x 470mm.
HZ 350 - 10L, 355 x 355 x 485mm.
HZ 570 - 23L, 415 x 415 x 746mm.

miljøer med middels / høy støy.

stk/pk.
Vi utsteder kalibreringssertifikat med vårt utstyr,200
alle
målte verdier og betingelsene de
I samsvar med EN352-2: 2002.
er målt under, samt en angivelse av referanseinstrumenter
og benyttede prosedyrer.
SNR: 34dB.

Dette inkluderer:

Børsteskaft til Numatic
Passer alle Numatic modeller

Støvsugerposer
Støvsugerposer

Service og vask av enhet

Numatic Hepa-Flo støvsugerposer
støvsugerposer HZ 250: NVM-1CH | HZ 390: NVM-2BH | HZ 570: NVM-3BH.

Utskiftning av slanger
Programvare-oppdatering

HZ 250:NVM-1CH | HZ 390: NVM-

Sprekkskaft til Numatic

2BH | HZ 570: NVM-3BH

Passer alle Numatic modeller

Sjekk av kalibrering
NEN3140 Elektrotest

Filter
HEPA Filter

Sertifisering
Keepsafe Cyclone øreklokker
Passer innen industri, landbruk, og byggeplasser.
Overholder standard EN 352-1.
SNR 27.

Klasse H13
(EN1822)støvsugerposer
gjør støvsugeren til en H-klasse støvsuger
Numatic
Hepa-Flo
med en effektivitet på 99,95%.
HZ 250:NVM-1CH | HZ 390: NVM-

Vernebriller - Keepsafe

2BH | HZ 570: NVM-3BH

Klare polykarbonat linser.
Justèrbare sidearmer for en mer komfortabel
passform.
Integrerte beskyttende sideskjold.
I samsvar med EN166-1FT.
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5 m slange til Numatic
Passer alle Numatic modeller

Containerbags

Ventilert vernehjelm for arbeid i byggebransje
og industri. Slitesterk og robust hjelm med
25
rutenettstruktur.
0 Luftehull. 6-punkts hodebøyle.
2
cm
4
Pinlock lås.
Nakkebeskyttelse.
Takrenne. 30 mm
0
17
cm
feste0til hørselsvern
og visirer.
cmStandard EN 397.
Overgår

115 cm

Øreklokker til vernehjelm

135 cm

150 cm

170 cm

225 cm

Rockman C3 / C4 vernehjelm

Vernebriller - Zodiac sport
Anti Scratch.
Anti Fog.

Høydejustèrbare øreklokker, kan låses vekk fra
hodet når den ikke er i bruk. Fleksible armer med
ståltråd, roterende med flere stillinger.
70mm feste til vernehjelm.

800 cm

700 cm

Vernebriller - Goggles
Polykarbonat vernebriller med en elastisk stropp.
Lett PVC-ramme er fleksibel og komfortabel.
Ideell for tøffe arbeidsmiljøer.

I samsvar med EN166.

I samsvar med EN 166.

I samsvar med EN351-3.
SNR: 31dB.

620 cm

450 cm

350 cm

Størrelser
Lengde

Bredde

Høyde

Valgmuligheter

350 cm

170 cm

115 cm

Med og uten glidelås

250 cm

150 cm

240 cm

115 cm

450 cm
620 cm

Thinsulate hjelm lue

100%
medcm
620
cmbomull twill behandlet 240

flammehemmende og isolert med Thinsulate® for
620 cm
240 cm
å beskytte hodet, nakken og ørene. Passer enkelt i
alle
vernehjelmer.
700
cm
240 cm
800 cm

240 cm

Med og uten asbestmerking

Big bags

Ørepropper med/uten snor

Med og uten PE Liner

135Engangs-øreplugger
cm
av polyuretan. Konisk design.
150Glatt
cm og smussavstøtende materiale. Ideell for

200 stk/pk.

170 Icm
samsvar med EN352-2: 2002.

PU dyppet monteringshansker med god
fingerfølsomhet, passer også til transport/lager,
bilverksteder,
plastindustri
etc. Pustende. 12 par/pk.
4
løftestropper
til transport
I samsvar med EN388:2016.

Tykke bomullshansker dyppet i latex for å skape en
komfortabel og holdbar hanske. Et godt valgt når
du trenger en varm og allsidig hånteringshanske.

SNR: 34dB.

Størrelser

• Fullt låsbar
• Lett å åpne og lukke
• Betydelig tidsbesparelse
• Med PE liner
Vernebriller - Keepsafe

Bredde

Høyde

Valgmuligheter

60 cm

90 cm

110 cm

Med og uten PE Liner

90 cm

90 cm

110 cm

Med og uten asbestmerking

Nitrildyppet. Gir utmerket motstand mot slitasje og er
syrefast. Gir god beskyttelse mot olje og fett, og godt
grep i både våte og tørre forhold. Strikket håndledd
for sikker passform.
I samsvar med EN388:2003.

Justèrbare sidearmer for en mer komfortabel
passform.
Integrerte beskyttende sideskjold.
I samsvar med EN166-1FT.
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Lengde

Vi kan i lag med vår produsent av big bags og container bags tilby spesialtilpassede
størrelser etter jobbens og kundens behov. Vi har god erfaring på feltet og et tett
samarbeid med fabrikken. Trenger du en spesiell størrelse container bag eller big bag
Mekanisk arbeidshanske
Kutthanske
eller har andre spesifikke ønsker, ta kontakt med en av våre medarbeidere.

Vi lagerfører de fleste størrelser, og alle størrelser og valgmuligheter kan bestilles
Klare polykarbonat linser.
Passer
innen industri,
landbruk, og
byggeplasser.
etter
kundens
individuelle
behov.
Overholder standard EN 352-1.
SNR 27.

Monteringshanske vinter

•
• 1250 kg Safety Work Load, med mindre annet er oppgitt.

miljøer med middels / høy støy.

225 cm

Vi tilbyr en rekke forskjellige
container bags.

Keepsafe Cyclone øreklokker

Monteringshansker

217

8
22

Tettsittende kuttbestandig hanske som er nitrildyppet
for å gi godt grep, spesielt i våte og fettete
omgivelser. Gir maksimal score på EN388 for slitasje,
kutt, rive og punktering.
I samsvar med EN388, resultat: 4544.
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Omega Supreme Plus
Rockman C3 / C4 vernehjelm
En liten og stillegående støvsuger med
Ventilert
vernehjelm
for arbeidESD
i byggebransje
skulderreim.
Den er produsert
– sikker med
og
industri.
Slitesterk
og
robust
hjelm med
HEPA filtrering og innebygd elektronisk
linjefilter for
rutenettstruktur.
Luftehull.
6-punkts hodebøyle.
å minimere EMI/RFI
– støyutslipp.
Pinlock
lås.
Nakkebeskyttelse.
Takrenne.hullboring,
30 mm
Perfekt til
småjobber
som prøvetaking,
feste
til
hørselsvern
og
visirer.
rengjøring av elektronisk utstyr osv.
Overgår
397. og enkelt, rommer 3,7
TømmingStandard
er sværtEN
sikkert
liter.

Vi lagerfører alt nødvendig for jobben, og leverer raskt, enkelt og rimelig.
Finner du ikke det produktet du trenger? Ta kontakt med oss:
Tlf: 55 31 40 00
Email: post@asbestutstyr.no
Din naturlige
partner
innen personlig verneutstyr
og asbestsanering.
Vernebriller
- Zodiac sport
Vernebriller
- Goggles

ULPA / HEPA filter Omega

Støvbeholdere tilHEPA
Omega
Supreme
Plus med Integrert
filter
Omega
Øreklokker
til vernehjelm
HEPA filter. Disse
er for de mest
krevende applikasjonene
og
er designet til
forOmega
å fangeSupreme
opp røyk, Plus.
atmosfærisk støv,
Støvbeholder
Høydejustèrbare
øreklokker,
kan låses
fra
fargetoner
og andre
ultrafine partikler.
Devekk
er produsert
Integrert
filter
iog
denne
«anti-dump»
hodet
nårHEPA
den
ikke er
i feilsikker
bruk.engangs
Fleksible
armerav
med
med
feilsikker
liming
forebygging
lekkasjer.
ståltråd,
med
flere
stillinger.
For
asbestroterende
måfra
detfarlig
benyttes
ULPA
filter.
beholder.
Alt
materiale
til støv og rusk blir

Anti Scratch.
Anti Fog.

Polykarbonat vernebriller med en elastisk stropp.
Lett PVC-ramme er fleksibel og komfortabel.
Ideell for tøffe arbeidsmiljøer.

I samsvar med EN166.

70mm feste til vernehjelm.
umiddelbart kontaminert.

HEPA filter: 3,7 liter. 99,97% effektiv ved 0,30 mikron.
I samsvar
med
EN351-3.
ULPA
filter: 3,7
liter.
99,999% effektiv ved 0,12 mikron, og
SNR: 31dB.
oppfyller
H14
filtrering
standard.
Rommer 3,7 liter. 99,97%
effektiv ved 0,3 mikron.

I samsvar med EN 166.
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Roving filterboks *
Kombinert med
ventilasjonsslange
kan en
Thinsulate
hjelm lue
«roving filterboks» brukes til å bruke en
undertrykksvifte
trange ellermed
krevende områder.
100%
bomull twilli behandlet

flammehemmende og isolert med Thinsulate® for
Tilgjengelig
for allenakken
undertrykksvifter.
å beskytte hodet,
og ørene. Passer enkelt i
alle vernehjelmer.

HEPA filter til undertrykksvifte
HEPA (High
EfficiencyCyclone
Particulate
Air) filter fjerner
Keepsafe
øreklokker
minst 99,995% av støv, pollen, mugg, bakterier,
fibre og eventuelle luftbårne partikler fra luften til
Passer
innenpå
industri,
landbruk,
og byggeplasser.
en
størrelse
0,3 mikron.
Vi lagerfører
H14 HEPAfiltre
for allestandard
våre undertrykksvifter.
Overholder
EN 352-1.
SNR 27.
Ta kontakt for å finne riktig filter til din
undertrykksvifte.
* Bestillingsvare

Forfilter til undertrykksvifte
Et innledende
«offer»filter,
plissert forsnor
å gi et
Ørepropper
med/uten
stort overflateareal og designet for å levere et
grunnleggende nivå av luftrensing.
Engangs-øreplugger av polyuretan. Konisk design.
Filtrere ut større partikler, ned til 10 micron, beskytter
Glatt og smussavstøtende materiale. Ideell for
og forlenger levetiden til det mer følsomme – og dyre
miljøer med middels / høy støy.
– HEPA filter.
200 stk/pk.12x12x2, 15x15x4, 18x18x4, 24x24x4.
Størrelser:
I samsvar
2002.
Ta
kontakt med
for å EN352-2:
finne riktig
filter til din undertrykksvifte.
SNR: 34dB.

Monteringshanske vinter

PU dyppet monteringshansker med god
fingerfølsomhet, passer også til transport/lager,
bilverksteder, plastindustri etc. Pustende. 12 par/pk.
I samsvar med EN388:2016.

Tykke bomullshansker dyppet i latex for å skape en
komfortabel og holdbar hanske. Et godt valgt når
du trenger en varm og allsidig hånteringshanske.

Vi i Asbest Utstyr AS ønsker å gi våre kunder et prisløfte!
Vi jobber kontinuerlig for å kunne tilby den beste kombinasjonen mellom kvalitetsrike
produkter og tilbuds-lignende priser.
Derfor inviterer vi deg til å kontakte oss om du får et bedre tilbud hos en annen
leverandør, så vil vi gjøre vårt ytterste for å slå den prisen.
Vilkår: gjelder identiske produkter av samme modell og versjon.
Den lavere prisen må dokumenteres i form av kontrollerbare opplysninger, som f.eks.
en annonse, kundeavis, produktkatalog e.l.
Prisløfte gjelder mot norske konkurrerende bedrifter.

Ventilasjonsslange
Vernebriller
- Keepsafe
Ventilasjonsslanger
i forskjellige
størrelser.
Brukes til kobling mellom sone og vifte, eller til å føre
Klaretilpolykarbonat
linser.
utluft
andre omgivelser.
Justèrbare sidearmer for en mer komfortabel
Kan
brukes i lag med «Roving filterboks» for å endre
passform.
hvor
luften ibeskyttende
sonen trekkes
fra, uten å flytte viften.
Integrerte
sideskjold.
I samsvar med EN166-1FT.
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Monteringshansker

23
21
7

8

Mekanisk arbeidshanske

Kutthanske

Nitrildyppet. Gir utmerket motstand mot slitasje og er
syrefast. Gir god beskyttelse mot olje og fett, og godt
grep i både våte og tørre forhold. Strikket håndledd
for sikker passform.
I samsvar med EN388:2003.

Tettsittende kuttbestandig hanske som er nitrildyppet
for å gi godt grep, spesielt i våte og fettete
omgivelser. Gir maksimal score på EN388 for slitasje,
kutt, rive og punktering.
I samsvar med EN388, resultat: 4544.
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ASBESTKURS

Asbestkompetanse AS leverer kurs innen asbest
Vi holder til i Bergen, og består av en gruppe
engasjerte og kompetente kursholdere, med
lang erfaring innen asbestsaneringsbransjen.
Sammen er vi din beste partner for trygg og
god opplæring innenfor asbest. Vi tilbyr kurs
over hele landet, og kan skreddersy kurs for
deg og din bedrift.
Vi har tre egenutviklede kurs på området. Et
Saneringskurs for de som skal håndtere eller
sanere asbest, og et Oppdateringskurs som
er pålagt hvert 3. år for de med godkjenning
fra arbeidstilsynet.
For alle andre bransjer og de som kan bli
passivt eksponert for asbest tilbyr vi et Asbest
kunnskap og kjennskapskurs på nett.
Forskriften for arbeid med asbest pålegger
arbeidsgiver å påse at alle som arbeider
med asbest har godkjent opplæring og kan
fremvise dokumentasjon på dette. Svært
mange av bygningene som blir rehabilitert
eller revet i dag, er bygget i det tidsrommet
hvor asbest var en vanlig bestanddel i en
rekke bygningsmaterialer. Dette er risikofylt
arbeid, og det finnes derfor en rekke krav for
arbeid med asbest.
Gjennom et asbestsaneringskurs kan du
lære hvordan man gjennomfører sanering
av asbest på en trygg måte. Vi har et godt
gjennomarbeidet kurs, med stor vekt på
praktiske øvelser, i tillegg til obligatoriske
krav om teori.

Ønsker du å bestille kurs?

For priser og booking av kurs se
www.asbestkompetanse.no

Grupper som er særlig
utsatt for asbesteksponering:

• Rørleggere
• Elektrikere
• Snekkere
• Rivearbeidere
• Fagarbeidere innen varme-,
ventilasjons og sanitærteknikk (VVS)
• Isolatører
• Montører av datakabler og bredbånd
• Teppeleggere og montører
• Taktekkere
• Vaktmestere
• Vedlikeholds personale
• Innsatspersonell som brannfolk, politi
og forsvarspersonell.
Alle som arbeider i overnevnte bransjer og
andre kan ha en viss risiko for å bli eksponert
for asbest. Arbeidsmiljøloven § 3 krever
at arbeidsgiveren ivaretar sikkerheten på
arbeidsplassen, og at arbeidet blir utført på
en helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig
måte.
Dette er viktig informasjon for dem som
utfører arbeidet der de kan komme i kontakt
med asbest, miljøet rundt som kan bli
eksponert, og helserisikoen tilknyttet en slik
eksponering.

ASBESTKOMPETANSE AS
Johan Berentsens vei 41,
5160 Laksevåg
55 31 40 00
post@asbestkompetanse.no

Kurset dekker opplæring på både innvendig og utvendig
sanering av asbest, og inkluderer kursmateriell,
praktisk gjennomgang og kompetansebevis utstedt av
sentralregisteret.
Varighet:
3 dag

Pris per deltaker:
7.490,- *

Form:
Oppmøte

Relevant for:
Alle som skal arbeide med, håndtere eller sanere asbest.

ASBEST OPPDATERINGSKURS
Oppdateringskurs bør gis hvert tredje år for å sørge
for at arbeidstakernes kunnskaper holdes ved like og
oppdateres.
Varighet:
1 dag

Pris per deltaker:
3.000,- *

Form:
Oppmøte

Relevant for:
Alle som allerede har kurs i asbestsanering.

ASBEST KUNNSKAPS- OG KJENNSKAPSKURS
Formålet med et kunnskaps- og kjennskapskurs er å
styrke den generelle kunnskapen om asbest gjennom
opplæring i hvor man kan forvente å finne asbest og
hvilke forholdsregler som bør tas ved mistanke om funn.
Varighet:
2 timer

Pris per deltaker:
1.490,- *

Form:
Nettkurs

Relevant for:
Alle som kan bli eksponert for asbestholdig materiale.

Vi skreddersyr vår kurs etter kundens behov og det arbeidet de
skal utføre, og tilbyr pakkepriser på bedriftsinterne kurs.
Vi arrangerer kurs i hele Norge! Har du eller din bedrift behov for
kompetanse om asbest? Ta kontakt med Asbestkompetanse AS
for en uforpliktende prat.
* Det tas forbehold om prisendinger. For gjeldende priser, vennligst se www.asbestkompetanse.no.

PRODUKTKATALOG

PRODUKTKATALOG
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