
- tar vare på mennesker,verdier og miljø

Beskyttelsesprodukter
Smittevern
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Smi�evernfrakk engangs/gjenbruk

Hansen Protection AS, PB. 218, N-1501 Moss - Tel. +47 69 00 13 00,  e-post: hpro@hansenprotection.no

 Vaskbar, gjenbrukbar smittevernfrakk til bruk på sykehus. 

Art.nr.                   Betegnelse

36876-99900      Smi�evernfrakk i 
                              hvit belagt duk

Frakk i vannte� belagt polyester metervare. Kan vaskes, 
desinfiseres og gjenbrukes. Flerbruksmaterialer er 
bærekra�ig og miljøvennlig. Produseres i én str. med 
enkel snøring i livet. 

Produseres
i Norge. Kort
leverings�d
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Besky�elsesplagg

Frakk/kittel

Hansen Protection AS, PB. 218, N-1501 Moss - Tel. +47 69 00 13 00,  e-post: hpro@hansenprotection.no

Art.nr.           Betegnelse Art.nr.           Betegnelse
LR 1145        Frakk i kra�ig PU kvalitet P-1007        Kjemidrakt i kra�ig PU/PVC-kvalitet

50% Polyester, 50% Polyurethan, 240 g/m2

Vind- og vannte�

Ÿ  Elas�kk ved ermer

Ÿ  Kan vaskes ved 95° grader

Olje- og kulderesistent

Vannte�het: 11.000 MM

Ÿ Justerbar lukking

04 Hvit S-XXL
Farger og størrelser:

Kjemidrakt

* Kontakt  909 59 059 for nærmeste forhandler

Lagervare
Selges via
forhandler*

Ÿ  Fast he�e

83 Lys Grønn S-4XL

Vind- og vannte�

03 Marineblå S-4XL 

50% Polyester, 25% Polyurethan, 25% PVC, 350 g/m2

Ÿ Skjult glidelås med dobbel klaff

Farge og størrelser:

Ÿ Borrelås i halsåpning

Ÿ  Arm og ben med klaff

Vannte�het: 13.000 MM

Lagervare
Selges via
forhandler*



•     Skjult glidelås med klaff over

Vannte�het: 8.000 MM

•     Knappjustering ved ankler

05 Hi-Vis Orange M – 5XL

50% Nylon, 50% PVC, 190 g/m2

•     Trykknappjustering ved håndledd

Farge og størrelser:

•     Fast he�e med snor

•     Ven�la�on på ryggen

hansenprotection.no

Besky�elsesplagg

Kjeledress

Hansen Protection AS, PB. 218, N-1501 Moss - Tel. +47 69 00 13 00,  e-post: hpro@hansenprotection.no

Art.nr.                 Betegnelse Art.nr.              Betegnelse
LR 204013        Hel drakt i nylon LR 104054     Regnse� med jakke og bukse 

Regnsett

* Kontakt  909 59 059 for nærmeste forhandler

Lagervare
Selges via
forhandler*

Lagervare
Selges via
forhandler*

50% Polyester, 50% PVC, 190 g/m2
Vannte�het: 8.000 MM

Jakke: 

• elas�kk i midjen
• Jakke med to utvendige lommer 

• to s�kklommer
• Snor for stramming i jakkens nedkant 
• trykknapper ved ankler

• He�e med snor, skjult i kragen 

Bukse:

Farger og størrelser:

05 Hi-Vis Orange XS-XXL

02 Rød XS-5XL
03 Marineblå XS-5XL

07 Sort XXS-5XL
08 Grønn XS-5XL
56 Gul XS-5XL



leveres i 5 størrelser, fra small �l xxlarge

Drakten er produsert av Hansen Protec�on for å 

besky�e personell som kan bli eksponert for 

kjemikalier. 

Hel drakt uten støvler, produsert i fluoriserende farge 
som gjør brukeren le� synlig. Drakten er kjemikalie / 
flammehemmende an�sta�sk. Fastmontert he�e.

hansenprotection.no

Besky�elsesdrakt

Åpning i front med innvendig "vi�e" med 

borrelåslukking. Gir god besky�else mot sprut.

Armmansje�er med strikk Ekstra utvendig mansje� 

for besky�else av hanske

Hansen Protection AS, PB. 218, N-1501 Moss - Tel. +47 69 00 13 00,  e-post: hpro@hansenprotection.no

Kjemikaliedrakt/Besky�elsesdrakt

Art.nr.                    Betegnelse
84151-01300      Kjemikaliedrakt, 
                              an�sta�sk, 
                              300 Fluor gul

Produseres
i Norge. Kort
leverings�d
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Visir

Hansen Protection AS, PB. 218, N-1501 Moss - Tel. +47 69 00 13 00,  e-post: hpro@hansenprotection.no

Produseres
i Norge. Kort
leverings�d

Art.nr.           Betegnelse

36875 Smi�evernvisir

Smi�evernvisir i glassklar kvalitet montert på «avstandsholder» i en myk plastkvalitet som former 
seg e�er pannen, polstret innvendig med mykt 3mm skum med lukkede celler. Regulérbar elas�kk 
rundt hodet. Visiret er robust og tåler tøff behandling. 

Desinfiseres med LifeClean desinfeksjonsvæske, spray på og la lu�tørke i minimum 2 minu�er. 

Smi�evernvisir i glassklar kvalitet

Visiret er polstret innvendig med mykt 3mm skum med
lukkede celler. 
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Desinfeksjonsmiddel

Hansen Protection AS, PB. 218, N-1501 Moss - Tel. +47 69 00 13 00,  e-post: hpro@hansenprotection.no

Art.nr.           Betegnelse
12603-6       Life Clean

Desinfeksjon av overflater i henhold �l gjeldende prosedyre. 
Full effekt på bakterier, virus og sopp innen 1 minu�. Ved 
sporer, f.eks Clostridium difficile og Bacillus sub�lis er 
virknings�den 2 minu�er. 

Det anbefales å tørke eller skylle av når lokale ru�ner �lsier 
det og når det er usikkerhet rundt hvordan materialet 
reagerer på desinfeksjon. Vask først hvis det finnes rester av 
�dligere påførte kjemikalier på flaten da de�e kan reagere 
med LifeClean.

 

LifeClean er ferdig blandet og klar �l bruk. De�e 
sikrer at blandingen all�d har rik�g konsentrasjon 
og er enkel i bruk. 

ClO  (klorindioksid)2

Tensider  

Effek�v mot 
Vegeta�ve bakterier, virus, sopp, mykobakterier, 
f.eks. TB og endosporer, f.eks. Clostridium difficile 
og Bacillus sub�lis.

Klar �l bruk 

Innhold 

pH

Nominell 200 ppm 
Sur løsning
<0,2%

LifeClean Desinfeksjon
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Skillevegger mot smi�e på sykehus etc.

I den krevende �den vi nå befinner oss i ønsker vi å bidra med vår eksper�se der det er behov. 

Smi�evern vegg for å avgrense områder. Veggen festes med borrelås på alle fire sider. Det er mulig 
å få en gjennomgang i veggen med glidelås åpning. Veggen lages på mål og løsning e�er ønsker.

Mer enn noe annet er det nå vik�g å begrense smi�e, og særlig da på sykehusene. 

Veggen er produsert i PU belagt polyester og �lfreds�ller brannkrav e�er FAA 25.853

Hansen Protection AS, PB. 218, N-1501 Moss - Tel. +47 69 00 13 00,  e-post: hpro@hansenprotection.no

Art.nr.                    Betegnelse

36878-01700      Smi�evern vegg PU, Farge Sand

Produseres
i Norge. Kort
leverings�d
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Smi�evernsvegg i fellesområder

Hansen Protection AS, PB. 218, N-1501 Moss - Tel. +47 69 00 13 00,  e-post: hpro@hansenprotection.no

Mer enn noe annet er det nå vik�g å begrense smi�e. 
Særlig vik�g å besky�e de som fortsa� holder hjulene i gang og er 
ekstra smi�eutsa�. Det være seg i kontorlandskap, bu�kkansa�e,          
i banker, legekontorer eller tjenestetorg.

Veggen har standardmål 190 x130cm, men kan leveres på spesialmål

Vi har utviklet en fleksibel skillevegg i klar plast som enkelt, ved hjelp 
av saks, kan �lpasses �l ønsket lengde. Skilleveggen festes  enkelt i 
tak med kroker og har glidelås øverst slik at den le� kan by�es eller 
tas ned for vasking med såpe/desinfeksjonsmiddel. Duken kan om 
ønskelig festes nede med borrelås.

 Fleksibel smi�evernsvegg i transparent folie

Art.nr.                    Betegnelse

36874-05920      Smi�evernvegg, transparent 190 x 130 cm
Enkelt å feste i tak med justerbar reim 
og krok i hver ende. 

På laboratorie ved prøvetaking

Ved skranke

Enkelt og effek�vt smi�evern i åpne kontorlandskap

Produseres
i Norge. Kort
leverings�d
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Hygienemadrasser på spesialmål

Vi lager Comfortmadrasser og  overmadrasser med hygienetrekk.
Madrassene kan lages på ønsket mål. Godt egnet for bruk i helsesektor, 
ins�tusjoner og fengsler 

Comfortmadrass 

Overmadrass 

Er sa� sammen av to typer skum. Alminnelig skum 
i bunnen og Celsius skum på toppen. Celsius skum 
�lpasser seg din ligges�lling, er trykkavlastende og 
s�llingskorrigerende.

Leveres enten med alminnelig skum eller Celsius skum

NB! Madrassen kan også leveres i en enklere 
variant med 10cm alminnelig høyelas�sk skum. 

Celsius skum

Alminnelig skum

(Samme prinsipp som 
Tempurmadrasser)

Hansen Protection AS, PB. 218, N-1501 Moss - Tel. +47 69 00 13 00,  e-post: hpro@hansenprotection.no

9

Art.nr.           Betegnelse
Lages på spesialmål - be om pris

Art.nr.                                      Betegnelse

34110-05540200               Madrass m/trekk Flammehemmende m/hodepute 200 x 75 x 8 cm

Produseres
i Norge. Kort
leverings�d

Produseres
i Norge. Kort
leverings�d
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