SMITTEVERN

Vi gjør håndverkerens arbeidsdag enklere!

Desinfeksjonsmiddel

Universell desinfeksjonsspray med antivirale og antibakterielle egenskaper
Funksjoner og fordeler:
• DEZI er registrert hos: Office for Registration of Medicinal Products,
Medical Devices and Biocidal Products
• Inneholder 88 % etanol
• Hudbeskyttelse
• Overensstemmer med WHOs anbefalinger.
• Desinfiserer 99 % av overflatene
• Inneholder medisinsk glycerin
• Anbefales for mennesker, elektronikk, industri, sykehus,
sanitæranlegg.
• Antivirale og antibakterielle egenskaper
• DEZI inneholder ikke vann
Art nr:

Innhold

Ant./kartong

Pris

SR150

Dezi spray «lomme format»

150ml x 10 stk

105,- pr. boks

SR400

Dezi spray «normal»

400 ml x 15 stk

185,- pr. boks

Antibac Hånddesinfeksjon 85% 600ml
Antibac® Hånddesinfeksjon er godt etablert som et behagelig og letthåndterlig
alternativ til flytende situasjoner der gel kan benyttes.
Antibac Hånddesinfeksjon Gel 84% dreper raskt og effektivt bakterier, ulike virus og sopp og har
en myk og behagelig konsistens. Væsken fordamper raskt og er enkel å påføre. Produktet er
dokumentert mild mot huden og tilpasset hud som er utsatt for et norsk klima. For å ta vare på
hud og hender er det tilsatt mykgjørende midler som fukter og gjenfetter huden. Den er
dermatologisk testet og ikke tilsatt parfyme, unødige tilsetningsstoffer eller konserveringsmidler.
Testdokumentasjon: EN 1500, EN 13727, EN 13624.
Art nr:

Beskrivelse

Pris

NK601686

Antibac 85% Hånddesinfeksjon 600ml

183,-

Neo-Ren Rengjøringskluter
En meget effektiv og populær håndrengjøringsklut for sterkt tilsmussede hender
uten bruk av vann. Fri for petroleums baserte rengjørings-midler. Inneholder hud
pleiende midler. Suveren til rengjøring av håndverktøy. Tåler frost.
HD = heavy duty. Store gode og tykke kluter med en glatt og en ru side.
Art nr:

Innhold

Ant./kartong

Pris

L20100

100 kluter (HD)

8

369,-

L20150

150 kluter

8

369,-

Gamle Drammensvei 94, 3420 Lierskogen. Tlf: 34 24 44 64. post@neo-select.no. www.neo-select.no

Halvmaske Moldex 7000
Maskekropp i TPE: myk og behagelig å bruke. Kan brukes til de fleste
oppgaver.
• Vedlikeholdes og rengjøres enkelt uten verktøy
• Med EasyLock filtersystem. Enkel håndering
• Det trengs ingen ekstra adaptere eller deler
• DroppDown: Masken kan bæres rundt halsen i pauser.
Testet og sertifisert i samsvar med EN 140:1998
Art nr:

Beskrivelse

Pris

X525900021

Halvmaske 700201 Moldex Easylock M

312,-

X525900022

Halvmaske 700201 Moldex Easylock L

312,-

X525900025

Partikkelfilter P3 (Til Moldex 7000 og 9000) pk a 12 stk

1064,-

X525900026

Partikkelfilter P3 (Til Moldex 7000 og 9000) pk a 2 stk

205,-

Munnbind type 1
50 pakning med trelags munnbind m/strikk
Munnbind type 1 som er perfekt for reise på fly eller kollektivt.
Ved bruk av munnbind forhindrer du smitte av andre dersom du
hoster eller nyser.
•
Materiale i 3 lag med myk strikk for ørene.
•
Med neseklype
•
Til engangsbruk – kan ikke vaskes.
•
Godkjent for fly.

Art nr:

Forpakning

N95

50 stk

Pris

397,-

FFP3 Støvmaske med ventil
Beskyttelsesklasse FFP3, beskytter mot faste og væskeformede partikler 50 x HGV. Ved blant annet arbeid innen pussing, sliping, feiing,
sanering etc. For bruk i maks ett arbeidsskift (NR). Elastiske og justerbare strikker for best mulig passform.
Samsvarer med EN 149:2001+A1:2009

LY 5820

Zekler 1403V

LY støvmasker er behagelige og hygieniske,
og gir god beskyttelse mot støv, røyk, ozon og vond lukt,
Høy filtrering som beskytter mot høye nivåer av fint støv og partikler.
Utåndingsventilen ventilerer ut fuktighet og varme.
Lav pustemotstand.

Art nr:

Forpakning

Pris

XFFP3

Pk a 10 stk

879,- (87,90,- pr sk)

Nytt innovativt filtermateriale.
Meget høy filtreringseffekt kombinert med eksepsjonell lav
pustemotstand. Meget effektiv utåndingsventil som leder varme, fukt
og kulldioxid fra masken. Fleksibel og myk nesetetting.
Mykt, føyelig hakeparti for best mulig passform
Hygienisk stykkforpakning i plastpose.
Art nr:

Forpakning

X380680308
X380680308

Vi gjør håndverkerens arbeidsdag enklere!

Antall

Pris

1 stk

1

96,-

1 stk

15

1305,- (87,00,- pr stk)

Alle priser er oppgitt i NOK ekskl. MVA
Vi tar forbehold om evt. trykkfeil

