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Microflex® 93-850, grøn engangshandske i nitril, AQL 0.40 længde 240
mm tykkelse 0,12mm 

Komfortabel, blød og slidstærk engangshandske med struktur på fingerspidser for bedre greb.
Udviklet med TNT-teknologi der giver bedre langtidsbeskyttelse mod kemikaliestænk end lignende
handsker p.g.a en ny teknik indenfor polymerbinding. Meget lav AQL på 0.40, der sikrer brugerne
bedre beskyttelse ... Læs mere på www.d-s.dk 

Vare nr.: Variant Information Enhed

12-93-850-L 8,5-9
(L)

Æske a 100
stk

12-93-850-M 7,5-8 (M) Æske a 100
stk

12-93-850-S 6,5-7 (S) Æske a 100
stk

12-93-850-XL 9,5-10
(XL)

Æske a 100
stk

12-93-850-XS 5,5-6 (XS) Æske a 100
stk

12-93-850-XXL 10,5 -
XXL

Æske a 100
stk

Slidstærk og komfortabel pudderfri 3-lags engangshandske, Ansell
Microflex® 93-260, længde 300 mm tykkelse 0,198 AQL 0,65 

Unik trelagsdesign som giver en slidstærk fremragende styrke mod kemikalier og stoffer samtidig
med en uovertruffen komfort. Formulering og forarbejdning uden silikone sikrer dig den bedste
beskyttelse. AQL 0,65.. Er velegnet til laboratorie og medicinalindustrien samt til præcisionsarbejde
fx ved ... Læs mere på www.d-s.dk 

Vare nr.: Variant Information Enhed

12-93-260-L 8,5-9
(L)

Æske 50
stk

12-93-260-M 7,5-8 (M) Æske 50
stk

12-93-260-S 6,5-7 (S) Æske 50
stk

12-93-260-XL 9,5-10
(XL)

Æske 50
stk

12-93-260-XS 5,5-6 (XS) Æske 50
stk

12-93-260-XXL 10,5-11
(XXL)

Æske 50
stk



Pudderfri apple / æble grøn engangshandsker i nitril, AM-01187 Passer
både venstre som højre hånd 

Pudderfri applegrøn engangshandsker i nitril. passer både til højre som venstre hånd Latex fri derfor
allergivenlig 

Vare nr.: Variant Information Enhed

33-AM-01187-L 9 - L , Æske 100
stk

Æske a 100
stk

33-AM-01187-M 8 - M , Æske 100
stk

Æske a 100
stk

33-AM-01187-S 7 - S , Æske 100
stk

Æske a 100
stk

33-AM-01187-XL 10 - XL , Æske 100
stk

Æske a 100
stk

33-AM-01187-XS 6 - XS , Æske 100
stk

Æske a 100
stk

Pudderfri glat engangshandsker i nitril, ingen proteiner derfor testet for
type 1- allergier Ansell TouchNTuff® 92-600, 240 mm 

92 600 TouchNTuff. Pudderfri glat engangshandsker i nitril. Fremragende kemisk beskyttelse.
Fremragende kemisk beskyttelse Ingen proteiner fra naturgummi, hvilket sikrer brugeren mod
risikoen for type I-allergier.. 4 gange større punkteringsstyrke end hos undersøgelseshandsker af
naturgummi eller PV ... Læs mere på www.d-s.dk 

Vare nr.: Variant Information Enhed

12-92-600-L 8,5-9
(L)

Æske a 100
stk

12-92-600-M 7,5-8 (M) Æske a 100
stk

12-92-600-S 6,5-7 (S) Æske a 100
stk

12-92-600-XL 9,5-10
(XL)

Æske a 100
stk



Pudderfri engangshandsker i nitril, fremragende pasform & tekstur,
9761, længde 300 mm tykkelse 0,09 til 0,15mm AQL 0,65 Kimtech
Science Purple Nitri ... 

Pudderfri engangshandsker i nitril fra Kimberly-ClarkFremragende pasformTekstur på fingerspidser.
Kimtech Science Purple NitrileKimtech Science PurpleIndeholder ikke naturgummi og silicone 

Vare nr.: Variant Information Enhed

27-97610 5,5 - XS , Æske a 50
stk

Æske 50
stk

27-97611 6,5 - S , Æske a 50
stk

Æske 50
stk

27-97612 7,5 - M , Æske a 50
stk

Æske 50
stk

27-97613 8,5 - L , Æske a 50
stk

Æske 50
stk

27-97614 9 - XL , Æske a 50
stk

Æske 50
stk

Fødevaregodkendt blå nitrilhandske MicroFlex® 93-833 længde 240 mm
tykkelse 0,07mm 

Tynd fødevaregodkendt nitrilhandske uden pudder eller latex (naturgummi). Antistatisk og designet
til reducere træthed i hånden. God fingerføling med en håndfladetykkelse på kun 0,07 mm. 60 %
stærkere end førende nitrilmærker og op til 90 % stærkere end førende latexmærker. 

Vare nr.: Variant Information Enhed

12-93-833-L 8,5-9 (L) ,
Blå

Æske 250
stk

12-93-833-M 7,5-8 (M) , Blå Æske 250
stk

12-93-833-S 6,5-7 (S) , Blå Æske 250
stk

12-93-833-XL 9,5-10 (XL) ,
Blå

Æske 250
stk



Allergivenlig nitril engangshandske, Ansell Microflex® 93-823, 240 mm
tykkelse 0,10 mm 

Microflex 93-823 mindsker risikoen for hudirritation hos personer med sensitive hænder.
Nitrilhandsken er den mest avancerede handske inden for forebyggelse af allergi type I og IV.
Fremragende kemisk beskyttelse og væsketæthed. 

Vare nr.: Variant Information Enhed

12-93-823-10 9,5-10
(XL)

Æske a 100
stk

12-93-823-6 5,5-6 (XS) Æske a 100
stk

12-93-823-7 6,5-7 (S) Æske a 100
stk

12-93-823-8 7,5-8 (M) Æske a 100
stk

12-93-823-9 8,5-9
(L)

Æske a 100
stk

Ansell Microflex, pudderfri engangshandsker i naturgummi, 63-864,
længde 245 mm tykkelse 0,16mm AQL: 0,65 

Microflex, pudderfri engangshandsker i latex (naturgummi), 63-864, 245 mm Enestående
håndværksmæssig udførelse. Udviklet og designet med kvalitet for øje. Håndfladens tykkelse
overholder og overstiger kvalitetsstandarderne. Forekomsten af pinholes er lavere end
standardminimumkravene for gennemsnitl ... Læs mere på www.d-s.dk 

Vare nr.: Variant Information Enhed

12-63-864-L 8,5-9
(L)

Æske a 100
stk

12-63-864-M 7,5-8 (M) Æske a 100
stk

12-63-864-S 6,5-7 (S) Æske a 100
stk

12-63-864-XL 9,5-10
(XL)

Æske a 100
stk

12-63-864-XS 5,5-6 (XS) Æske a 100
stk



Renrumspakket, tynd engangshandske i nitril, Ansell Nitrilite® Silky
Ultra Clean 93-401, længde 305 mm tykkelse fra 0,08 til 0,12 mm 

Renrums Pakket, tynd engangshandske i nitril, Nitrilite® Silky Ultra Clean 93-401, 305 mm. Efter
Vasket. Pakket i renrums pose a 100 Stk. Silkeagtig formulering. Handskerne, der er fremstillet af
nitril, indeholder ingen latexproteiner. Nitrilite® Silky Ultra Clean, 400 part./cm2. Eftervasket. Silk ...
Læs mere på www.d-s.dk 

Vare nr.: Variant Information Enhed

12-93-401-L 8-8,5
(L)

Pose 100
stk

12-93-401-M 7-7,5 (M) Pose 100
stk

12-93-401-S 6-6,5 (S) Pose 100
stk

12-93-401-XL 9-9,5
(XL)

Pose 100
stk

12-93-401-XXL 10-10,5
(XXL)

Pose 100
stk

Kimtech Pure G5 Sterling renrums nitrilhandske 9818, længde 305 mm,
tykkelse fra 0,07 til 0,10mm Kimberly Clark 

Renrums pudderfri engangshandske i nitril fra Kimberly-Clark ISO Class 5 Cleanroom Tekstur på
fingerspidser Indeholder ikke naturgummi 

Vare nr.: Variant Information Enhed

27-98184 5-5,5 (XS) , Grå Pose 250
stk

27-98185 6-6,5 (S) , Grå Pose 250
stk

27-98186 7-7,5 (M) , Grå Pose 250
stk

27-98187 8-8,5 (L) ,
Grå

Pose 250
stk

27-98188 8,5-9 (L) ,
Grå

Pose 250
stk

27-98189 9-9,5 (XL) ,
Grå

Pose 250
stk



Ultratynd, pudderfri engangshandske i nitril, Kimtech Science Sterling
Nitrile 9921, længde 250 mm, tykkelse 0,07 til 0,09 AQL 0,65 Kimberly
Clark 

Pudderfri engangshandske i nitril fra Kimberly-Clark. Ultratynd 0.07-0.09 mm. Indeholder ikke
naturgummi 

Vare nr.: Variant Information Enhed

27-99210 5,5 - XS , Æske a 150
stk

Æske 150
stk

27-99211 6,5 - S , Æske a 150
stk

Æske 150
stk

27-99212 7,5 - M , Æske a 150
stk

Æske 150
stk

27-99213 8,5 - L , Æske a 150
stk

Æske 150
stk

27-99214 9 - XL , Æske a 150
stk

Æske 150
stk

Pudderfri steril engangshandsker i nitril, ultratynd, ISO klasse 3 renrum,
1182, længde 300 mm, tykkelse fra 0,07 til 0,09 Kimberly Clark 

Pudderfri steril engangshandsker i nitril fra Kimberly-Clark. Ultratynd, 0.07-0.09 mm. Godkendt efter
ISO klasse 3 renrum. Kimtech Pure 

Vare nr.: Variant Information Enhed

27-11821 6 - XS , Pose a 30
par

Pose 30
par

27-11822 6,5 - XS , Pose a 30
par

Pose 30
par

27-11823 7 - S , Pose a 30
par

Pose 30
par

27-11824 7,5 - S , Pose a 30
par

Pose 30
par

27-11825 8 - M , Pose a 30
par

Pose 30
par

27-11826 8,5 - M , Pose a 30
par

Pose 30
par

27-11827 9 - L , Pose a 30
par

Pose 30
par

27-11828 10 - XL , Pose a 30
par

Pose 30
par



OPNÅ NYE STANDARDER MED

MICROFLEX 93-850 
KEMIKALIEBESKYTTELSE
KOMFORT, SLIDSTYRKE & 
AQL: 0,40
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I modsætning til traditionelle engang-
shandsker som er designet til stænk og kort 
udsættelse for kemikalier, er Microex® 93-260 
designet til kemikaliebeskyttelse mod en lang 
række kemikalier, endda i længere tid.

Microex® 93-260 løser et hul i PPE-markedet 
for en tynd og behagelig engangshandske 
som samtidig kan modstå aggressive kemika-
lier. Handsken er kun 7,8 mil tyk som gør hånd-
tering af små dele og værktøj nemt

Det unikke trelagsdesign giver en overlegen 
modstand mod barske kemikalier. Handskens 
midterste lag beskytter mod syrer og baser, 
yderlaget mod opløsningsmidler, samt et 
indre lag med en blød inderside for let iføring.

En enestående tynd engangshandske med uovertruffen ngerføling. Den patenterede sammensætning af nitril og neopren 
gør handsken i stand til at modstå en lang række skrappe kemikalier, endda i længere tid end almene kemikaliehandsker.

Se kemikalietest 
på bagsiden



Beskyttelsesdragt PRO+4
lamineret coverall med hæt ... 
Vare nr.: 33-C-2597 

Beskyttelsesdragt PRO+4 lamineret
coverall med hætte, type 4, 5 og 6 
Pakn.: pose à 1 stk., karton à 25 stk.

Coverall type 3/4/5/6 type
3B+4B+ en 14126 mod vir ... 
Vare nr.: 33-C-2790 

Jet Spray Type 3B & 4B Coverall er meget
modstandsdygtigt mod kemisk
gennemtrængning og tilbyder et højt
beskyttelses niveau mod selv de mest
ætsende ... Læs mere på www.d-s.dk  
Pakn.: pose à 1 stk., karton à 20 stk.

Mundbind med elastik 
Vare nr.: 33-AM-02201 

Flad foldet mundbind med elastikbånd. Kan
justeres for bedre pasform. Fri for glasfiber 
Forpakninger: æske à 50 stk. Karton à
10 æsker

Skægbind med nakkeelastik,
blåt stor model latex f ... 
Vare nr.: 33-N-39B 

Skægbind med nakkeelastik, blåt Når
produktet eller omgivelserne skal beskyttes
mod kontaminering 
Pakn.: pose á 100 stk. Karton á 10 poser

Skridsikker overtrækssko
TYPE 5B & 6B, antistatisk 
Vare nr.: 33-C-2782 

Skridsikre overtrækssko lavet af 55 g m2
laminat stof som er både blødt og
mikroporøs. Slidstærkt og
modstandsdygtigt over for kemiske stænk
og støv. ... Læs mere på www.d-s.dk  
Pakn.: Pose a 20 par

Hvid beskyttelsesdragt,
Microporous Eco, type 5B o ... 
Vare nr.: 33-C-2511 

Hvid engangsdragt, coverall, Microporous
Eco, type 5B og 6B, antistatisk Behandlet
antistatisk og yder elektrostatisk
beskyttelse i henhold til EN114 ... Læs
mere på www.d-s.dk 
Pakn.: pose à 1 stk., karton à 25 stk.



Hvid beskyttelsesdragt med
ventilation, Microporou ... 
Vare nr.: 33-C-2510 

Microporous Cool, hvid beskyttelses dragt
med ventilation, type 5 og 6, antistatisk
Dragten som giver en kæmpe Comfort på
grund af ventilationen i ry ... Læs mere på
www.d-s.dk 
Pakn.: pose à 1 stk., karton à 25 stk.

Blå beskyttelsesdragt Xtreme
SMS 50, sms coverall ... 
Vare nr.: 33-C-2503-B 

Xtreme SMS50 Antistatisk Coverall er lavet
af et åndbart SMS stof, som er kemisk
behandlet for at give brugeren antistatisk
beskyttelse i henhold til ... Læs mere på
www.d-s.dk 
Pakn.: pose à 1 stk, karton a 25 stk.

Kraftigt skridsikkert flergangs
skoovertræk i poly ... 
Vare nr.: 33-C-2564 

Kraftigt skridsikkert flergangs skoovertræk i
polypropylen, antistatisk, pose à 20 stk, str:
35-45 
Forpakninger: pose à 20 stk, karton à
400 stk

Hårnet med skygge, til fyldigt
hår, hvid 
Vare nr.: 33-N-1055 

Hvidt hårnet med skygge, til fyldigt hår,
denne model skærmer ovenlys for bæren.
denne model kasket med skygge har en
effektiv dækning af fyldig hår. 

Hårnet, 60 cm, hvid PP
Bouffant cap ekstra stor mo ... 
Vare nr.: 33-N-1070 

Hårnet, 60 cm, hvid let ikke vævet
polypropylen. Hårnet der sikrer at hår ikke
falder fra hovedbunden. Dermed holdes
hygiejnen i top. Tag hårnettet på ... Læs
mere på www.d-s.dk 
Forpakninger: karton à 1000 stk

Hårnet med indbygget
mundbind i polypropylen 
Vare nr.: 33-AM-04035W 

Kombineret hårnet og 2-lags mundbind i et
stykke. Med nakke elastik. Latexfri. 
Pakning: Pose a 100 stk. Karton a 1000
stk.



TRÆK VEJRET NEMT 
UNDER ALLE 
ARBEJDSFORHOLD MED  

ÅNDEDRÆTSVÆRN



Zero 31, P3 filtermaske til
beskyttelse mod luftbå ... 
Vare nr.: 28-BL-ZERO-31 

Mød BLS Zero serien. Den første
filtermaske til beskyttelse mod luftbårne
nanopartikler. Den ultimative maske med
filtrering bedre end P3 masker, samt ...
Læs mere på www.d-s.dk 
Pakning: Pakke a 5 stk (pakket
enkeltvis)

BLS Silicone halvmaske til
tvillingefiltre, 300-s ... 
Vare nr.: 28-B-TP2000-S 

BLS halvmaske i silikone-gummi. masken
har en bred kant hele vejen rundt som er
med til at den slutter tæt til ansigtet masken
er fødevaregodkendt ( ... Læs mere på
www.d-s.dk 

BLS helmaske med enkeltfilter,
40 mm gevind EN 148 ... 
Vare nr.: 28-B-5400 

BLS helmaske i silikone-gummi. (Husk:
Filtre bestilles separat) Blød og
komfortabel. Økonomiske, udskiftelige
filtre. Flapper på filter-adapteren kan ...
Læs mere på www.d-s.dk 

BLS 8600 halvmaske med
indbyggede filtre A2P3 R D, ... 
Vare nr.: 28-BS-8600 

Dette innovative åndedrætsværn
kombinerer enkeltheden som kendt fra
engangsfiltre, med den effektive
beskyttelse kendt fra genbrugelige masker.
Hvilke ... Læs mere på www.d-s.dk  

BLS 8100 halvmaske med
indbyggede filtre A2P2 R D, ... 
Vare nr.: 28-BS-8100 

Dette innovative åndedrætsværn
kombinerer enkeltheden som kendt fra
engangsfiltre, med den effektive
beskyttelse kendt fra genbrugelige masker.
Hvilke ... Læs mere på www.d-s.dk  

BLS 8400 halvmaske med
indbyggede filtre ABEKK1P3 ...
Vare nr.: 28-BS-8400 

Dette innovative åndedrætsværn
kombinerer enkeltheden som kendt fra
engangsfiltre, med den effektive
beskyttelse kendt fra genbrugelige masker.
Hvilke ... Læs mere på www.d-s.dk  



FREMTIDEN FOR 
FILTERMASKER



BESKYT DINE LUNGER MOD 
ENHVER FARE MED

BLS FILTRE



Billede Vare nr. Beskrivelse Enhed

28-B-311 A2 gas/damp filter. (Husk: Maske bestilles separat) Helmaske 28-B-5500 Halvmaske 28-B-TP2000 Par

28-B-321 A2P3 R filter til BLS 300-serien. (Husk: Maske bestilles separat) Helmaske 28-B-5500 eller Halvmaske ... Par

28-B-354 Genanvendeligt A2B2E2K2P3 R multifilter, BLS 300-serien. (Husk: Maske bestilles separat) Helmaske 28 ... Par

28-B-401 Genanvendeligt P3 R filter. (Husk: Maske bestilles separat) Helmaske Dess 28-B.5400 eller Halvmaske ... Stk.

28-B-411 A2 gas/dampfilter til BLS 400-serien. (Husk: Maske bestilles separat) Helmaske Dess 28-B-5400 Halvma ... Stk.

28-B-412 AX filter. (Husk: Maske bestilles separat) Helmaske 28-B-5400 eller Halvmaske 28-B-SGE46 Stk.

28-B-413 K2 filter. (Husk: Maske bestilles separat) Helmaske 28-B-5400 Halvmaske 28-BS-SGE46 Stk.

28-B-421 Genanvendeligt A2P3 R filter. mod organisk dampe samt støvpartikler. (Husk: Maske bestilles separat ... Stk.

28-B-423 Multifilter ABE2P3 R filter. (Husk: Maske bestilles separat) Helmaske Dess 28-B-5400 dette filter må ... Stk.

28-B-425 Multifilter ABEK2P3 R filter. (Husk: Maske bestilles separat) Helmaske 28-B-5400 dette filter må ku ... Stk.

28-B-430 ABEK2HGP3 filter. (Husk: Maske bestilles separat) Helmaske Dess 28-B-5400 dette filter må kun bruge ... Stk.
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1-knap betjening
Simpel menu navigation
Baggrundsbelyst display
Data logging
Robust konstruktion

Kraftfulde funktioner muliggør uafbrudt 
arbejde i de mest krævende miljøer og gør 
hverdagen både lettere og sikrere. 

Kongurerbare til detektering af alle gasser
Mulighed for trådløse sensorer på afstand
Testet og anvendt verden over i ekstreme 
arbejdsmiljøer

Et eksibelt udvalg af produkter designet til 
måling af ilt, brandfarlige- og giftige gasser til 
alarmering for øget sikkerhed, både for 
maskiner og medarbejdere.

Vi tilbyder et bredt udvalg af solide mobile 
gasdetektorer. Letvægt og solidt design. 
Mange varierende modeller til både enkelt- 
og multigasdetektion af enhver gasart.

Gasser er ofte en usynlig fare og kan koste dyrt hvis skaden sker på maskiner og produktionsapparater, 
eller i værste fald koster menneskeliv. Derfor sikrer vi dig, sammen med verdenskendte Crowcon, et 
stærkt udvalg af høj kvalitet gasdetekteringsinstrumenter til både ilt, brandfarlige og giftige gasfarer.



T4 Personlig multi gasdetektor med 18 timer baterilevetid 282 gram fald
testet til 4m på beton 

Vare nr.: 18-C-T4 
T4 bærbar Multigas detektor fra Crowcon giver en effektiv beskyttelse mod 4 almindelige gas farer:
carbonmonoxid, hydrogensulfid, brændbare gasser og iltsvind. Nu med forbedret påvisning af pentan,
hexan og andre langkædede carbonhydrider. Tilbyder dig robusthed og lave omkostninger ved brug i en
el ... Læs mere på www.d-s.dk

Tetra 3 gasdetektor 

Vare nr.: 18-C-TETRA3 
The Tetra 3 multigas monitor is a compact, robust and easy-to-use diffusion based detector. Single
button operation, small size and clear top-mounted display make it a favourite in the market amongst
those working in demanding industrial environments, such as those in the water, telecoms, food, brew ...
Læs mere på www.d-s.dk

Gas-Pro mobil multi gasdetektor 

Vare nr.: 18-C-GASPRO 
Crowcon Gas-Pro is a confined space entry monitoring solution for workers and fleet managers, and is
now supported by the Crowcon I-Test bump test and calibration station.

Gasman gasdetektor 

Vare nr.: 18-C-GASMAN 
Gasman fuldfunktionens personlige enkeltgasmonitor er kompakt og letvægts, men er fuldt robust for de
hårdeste industrielle miljøer. Med den enkle enkeltknap-funktion har den en stor letlæselig visning af
gaskoncentration og hørbare, visuelle og vibrerende alarmer.

XgardIQ fast gasdetector 

Vare nr.: 18-C-XgardIQ 
The new XgardIQ, our most intelligent fixed-point gas detector, increases safety by minimising the time
operators must spend hazardous areas. This versatile transmitter and gas detector has a range of
features that protect engineers and support facilities managers of oil, gas, chemical & petrochemic ...
Læs mere på www.d-s.dk



Mobil H2S Svovlbrinte enkeltgas Crowcon Clip SGD gasdetektor 

Vare nr.: 18-CL-H2S 
Pålidelig og holdbar gasdetektor i et kompakt og vedligeholdelsesfrit design. Crowcon Clip har et
indbygget batteri med 2-års levetid og er tilgængelig som gasdetektor til hydrogensulfid (H2S),
carbonmonoxid (CO) eller oxygen (O2).

T4 10 måde oplader og multi region power supplyIncludes
netledningerne til Nordamerika, Europa, UK 

Vare nr.: 18-C-T4-TWC

Tank-Pro mobil multi gasdetektor 

Vare nr.: 18-C-Tank-Pro 
Tank-Pro integrerer innovative sikkerhedsfunktioner med et robust design, der giver avanceret
beskyttelse til dem, der arbejder i barske miljøer. Denne bærbare multigas detektor, som er usædvanlig
nem at bruge og servicerer, beskytter mod de fire mest udbredte gasfarer: kulstofmonoxid (CO),
hydrogen ... Læs mere på www.d-s.dk

Mobil O2 Oxygen enkeltgas Crowcon Clip gasdetektor 

Vare nr.: 18-CL-O2 
Pålidelig og holdbar gasdetektor i et kompakt og vedligeholdelsesfrit design. Crowcon Clip har et
indbygget batteri med 2-års levetid og er tilgængelig som gasdetektor til hydrogensulfid (H2S),
carbonmonoxid (CO) eller oxygen (O2).

Mobil CO Kuldioxid enkeltgas Crowcon Clip gasdetektor 

Vare nr.: 18-CL-CO 
Pålidelig og holdbar gasdetektor i et kompakt og vedligeholdelsesfrit design. Crowcon Clip har et
indbygget batteri med 2-års levetid og er tilgængelig som gasdetektor til hydrogensulfid (H2S),
carbonmonoxid (CO) eller oxygen (O2).



Vi tilbyder et stort udvalg af absorbenter i 
forskellige former og størrelser til hurtig og 
effektiv opsugning af væsker som f.eks. olie, 
kemikalier eller andre spildte væsker.

Vigtigheden af spild kit kan ikke understreges 
nok. At have de korrekte absorbenter lige ved 
hånden og i den rigtige mængde er nøglen til 
god miljøbeskyttelse

Enhver som opbevarer miljøskadelige væsker 
er ansvarlig for at der ikke sker skade på mil-
jøet eller omgivelserne. Vi tilbyder et bredt 
sortiment af produkter til miljøopbevaring.

info@d-s.dk
www.d-s.dk
Menstrupvænge 10, 4700 Næstved, DK

Omfattende viden med mere end 65 års erfaringer

Dansk produktion af egne innovative produkter

Landets største udvalg af personlige værnemidler

Hurtig levering. 1-2 dage på alle lagervarer

Vi er din samarbejdspartner til miljøbeskyttelse. Vi leverer en stabil forsyning af produkter af kon-
sekvent høj kvalitet, som har ry for at leve op til de højeste industristandarder. Vi har et bredt program 
med alt fra absorbenter i alle former og størrelser, spild kits, aftørring, inddæmning og lter produkter. 



POPYPROPEN ABSORBENTER PP

ABSORBENTER
Vores absorbenter kan inddeles i:

• Polypropen Absorbenter PP

• Granulat Absorbenter

• Polypropen (PP) er et plastbaseret materiale som har sin oprindelse fra petroleum.

• Den er flammehæmmende og resistent mod alle syrer/væsker.

Vi deler dem ind i fire unikke kvaliteter som beskriver hvordan de er bygget op og hvad de egner sig bedst til:

Meltblown
•   E står for economic, som er det enkleste 

materiale, men også det som har den hurtigste 
og bedste absorberingskapacitet.

•   Denne absorbent egner sig på selv ujævne og 
grove underlag.

Spunbond/Meltblown
•   HP er et materiale som har en belægning på 

oversiden. Dette gør den modstandsdygtig mod 
slitage og slid på oversiden, men opretholder en 
hurtig og god sugeevne.

•   Dette materiale egner sig bedst hvor man vil 
have en absorbent med hurtig og god 
absorberings-kapacitet, men som også klarer 
den hårde slitage ovenfra som f.eks. fra 
gaffeltrucks og gåen på absorbenten. 

Spunbond/Meltblown/Spunbond
•   100 % fnugfri takket være at den har et 

overfladelag på begge sider som også gør den 
ekstremt modstandsdygtig og slidstærk.

•   Denne absorbent bruges hvor man vil have en 
bedre holdbarhed og samtidig kan disse 
absorbenter udsættes for meget høj slitage som 
f.eks. truckkørsel og tung belastning. 

Spunbond/Meltblown/Laminate
•   100 % fnugfri.

•   Har en overfladebelægning på begge sider, men 
til forskel fra "P" absorbenter så har den en 
stærkere belægning på oversiden, som også er 
UV-bestandig og en tæt belægning på 
undersiden.

•   Dette materialet bruges med fordel under entre-
prenørmaskiner og vandtanke der hvor man 
ønsker en 100 % lækagebeskyttelse. 

Vi har lavet nogle symboler for at gøre det lettere at for dig at finde 
det rigtige produkt. Symbolerne vil hjælpe dig til at forstå, hvilke 
produkter er bedst egnede til hver sit område

GENERELLE SYMBOLER FOR ALLE ABSORBENTER

Olie absorbenter
Absorberer alle typer petroleumsba-
serede væsker, og de fleste alkoholer, 
men ikke vand. Olie absorbenter 
flyder på vand selv når de er fyldte 
med væske.

Universal absorbenter
Absorberer alle typer væsker som 
petroleum, alkoholer og 
vandbaserede væsker og vand. 
Universal flyder på vand når de er 
fyldte med væske. Virker også til 
kemikalier

Kemikalie absorbenter 
Absorberer alle typer syreklassifi -
serede væsker (enkelte 
undtagelser kan forekomme).

E

P

HP

PL



SÅDAN VÆLGER DU DEN RIGTIGE 
POLYPROPEN ABSORBENT
Nogle grundlæggende spørgsmål, som hjælper dig med at vælge den rigtige Polypropen absorbent:

1.

3. 4.

Ideel til Olie og petroleum
– vælg olie

Universal til Vand, 
kemikalie og olie 
blandede væsker 
– vælg Universal

Ideel til Kemikalier, 
baser og syrer 
- vælg Kemikalie

2.

Lille sugeevne

Medium sugeevne

Høj sugeevne

HVOR MEGET SPILD SKAL 
ABSORBERES / SUGES OP?

HVILKEN TYPE SPILD ER DET? HVOR SKAL DEN BRUGES?

På et betonggulv, 
asfalt eller vand 
– vælg E

Skal man kunne stå 
eller gå på den og 
samtidig have god 
absorberingsevne
– vælg P

Skal den have høj 
slidstyrke, og skal den 
kunne tåle store 
belastninger
– vælg HP

Vil man have et 100 % 
sikkert værn som 
også tåler ekstreme 
påvirkninger
– vælg Pl

Smal rulle

Hel rulle

Ark

Måtte

Pude

Olietønde 
måtte

HVILKEN STØRRELSE OG 
TYPE PASSER BEDST?

Pølse

E P

HP PL



78 Liter 286 g/m2 Smelteblæste
Gule absorberende p ... 
Vare nr.: 25-286XMBYPSL 

78 Liter Smelteblæste, kemikalie
absorbent, Single laminering 

Olie absorbent Light Padex 100
MEL, 43x48 cm 
Vare nr.: 25-O-57 

Olie absorbent Light Padex 100 MEL, 43 x
48 cm. Opsuger kun olie, ikke vand. 

Universel absorbent Padex 100
UEP, 43x48 cm 
Vare nr.: 25-O-27 

Universel absorbent Padex 100 UEP, 43 x
48 cm. Opsuger væsker. 

Universel heavy absorbent
Padex 100 UP, 43x48 cm ... 
Vare nr.: 25-O-10 

Universel heavy absorbent Padex 100 UP,
43 x 48 cm, til væsker. denne model er
anvendelig alle former af værksteder på
grund af sin lille størelese, 

Universel LIGHT absorbent
Padex 100 UEP L, 40x50 c ... 
Vare nr.: 25-O-1207 

Universel LIGHT ECONOMICAL absorbent
Padex 100 UEP L, 40 x 50 cm. Opsuger
væsker. 

Olie absorbent Padex 100 ME,
43x48 cm 
Vare nr.: 25-O-50 

Olie absorbent Padex 100 ME, 43 x 48 cm.
Opsuger kun olie, ikke vand. 



SPAR PENGE & TID MED 
POLYPROPYLEN ABSORBENTER

POLYPROPYLEN 
ABSORBENT

NATURLIGT MINIRALSK 
GRANULAT (KALK)

LERBASERET GRANULAT

Her sammenligner vi arbejdsindsats, omkostninger og vægt for de sidste 
100 liter spildolie med en PP-absorbent og 2 andre typer granulater.

6 KG*

500 KR. 690 KR. 1000 KR.

VÆGT

OPSUGNINGSTID

PRIS:

80-120 KG**

FORDELE POLYPROPYLEN
• Absorberer op til 25 gange sin egen vægt
• Enkel og  hurtig at bruge og fjerne.
• Til forskel fra granulater så har man større overblik over forbruget
• Bedre totaløkonomi (omkostningerne ved at destruere en absorbent er mindre end at afskaffe materialet 

som den opsuger)
• Optager kun lidt plads at have på lager, specielt i  forhold til mængden den kan absorberer
• Opsuger kun det spild man ønsker, f.eks. kun olien ved oliespild i søer og vand, hvor vand ikke absorberes. 

120-200 KG***

FORDELE GRANULAT
• Kan hurtigt hældes og spredes for hurtigt at dække et spild areal.
• Kan bruges i sprækker og små huller m.m. 

* 1 rulle  ( 48 x 4400 cm)
** 10 poser af 10 KG
*** 20 poser af 10 KG 



165 Liter 380 g/m2 Ultraclean grå rulle absorbent, Poly Backed
Laminering 71cm x 46m (28 "x 150") 1 rulle 

Vare nr.: 25-380UCGRSLPLY 
165 Liter ultrarent, vedligeholdelses absorbent, Poly Backed laminering

198 Liter 265 g/m2 smelteblæst Grå absorberende Rulle, enkelt
Lamineret, 76cm x 46m (30 "x 150") 1 rulle 

Vare nr.: 25-265MBGRSL 
198 Liter 265 g/m2 smelteblæst Grå absorberende Rulle, enkelt Lamineret, 76cm x 46m (30 "x 150") 1
rulle Praktisk rulle at have stående afklippes efter behov

Olieabsorbent i rulle 136 liter, 286g/m2, 76 cm x 46 m 

Vare nr.: 25-286MBWRB 
With a heavy fabric with a weight of 286 g / m2, is this drop of 46 meters, half the length compared to the
92-meter version with lower weight of 165 g / m2. But the strong fabric gives a much better absorption
per square meter.

Maxiroll 4-lags non-woven, aftørringsklude i rulle, 40 cm x 380 meter 

Vare nr.: 25-TIP-3434 
Maxiroll 4-lags non-woven aftørringsklude i rulle. 40 cm x 380 meter. Velegnet i industri og husholdning.
Fnugfri.



Hvid sikkerhedsmokkasin med
ESD og hælrem 
Vare nr.: 14-82712 

Antistatisk hvid sikkerhedsmokkasin med
indstillelig hælrem. 

Hvid fodformet
sikkerhedssandal, vaskbar
med velc ... 
Vare nr.: 14-60717 

Vaskbar fodformet hvid sikkerhedssandal.
Overdel i Texfiber, åndbart. MONO-PU-sål,
skridsikker, olie- og benzinresistent 

Hvid ultralet
sikkerhedsmokkasin, vaskbar 
Vare nr.: 14-60322 

Hvid ultralet sikkerhedsmokkasin, vaskbar 

Hvid fodformet ESD sikkerheds
mokkasin 82716 
Vare nr.: 14-82716 

Hvid sikkerheds mokkasin, overdel i læder.
PU-PU sål, olie- og benzin resistent, skoen
er temperaturbestandig fra -18 op til 120º C
(kortvarigt), ant ... Læs mere på www.d-
s.dk 

Hvid sikkerhedssko med snøre,
ESD, Cordura med alu ... 
Vare nr.: 14-98411 

Antistatisk hvid Cordura letvægts
sikkerhedssko med snøre og Alu-tåkappe.
Cordura er et let kunstmateriale, meget
slidstærkt, og besidder stor styr ... Læs
mere på www.d-s.dk 

Hvid sikkerhedstøffel, slippers,
med hælrem, vaskb ... 
Vare nr.: 14-60711 

Hvid sikkerhedstøffel med hælrem,
vaskbar, slippers.Her får du en åndbar og
utrolig let fodtøj i hvid microfiber. vejer blot
467 gram pr. par. Sandale ... Læs mere på
www.d-s.dk 
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