
Følg os på

Expertbeslag a/s

START ÅRET MED ET 
SUNDT INDEKLIMA PÅ 
BYGGEPLADSEN 

Kompakt, ”H”-mærket industristøvsuger til våd-/tør-
sugning. Med permanent sug og filterrens. Velegnet til 
asbestsanering samt skimmel og andet farligt støv. Filtre-
ne optager ikke plads i beholderen, da de er placeret ved 
siden af motoren. Støvsugeren kan bruges med plastsæk, 
hvilket er et krav fra Arbejdstilsynet ved asbestsanering. 
Akustisk alarm ved for svagt sug. 

Starmix støvsuger ipuls ISP ”H”

8-1967300001     

PRIS PR. STK. 

4.950,-



Z

Din støvsuger skal være mærket svarende til dine  
arbejdsopgaver - du kan få et overblik her

Materialer der kan 
være skadelige 
for dine lunger og 
sundhed: 

• Nåletræ
• Gips
• Spartelmasse

Læs mere på www.anværktøj.dk/raadomklima

Almindeligt støv, 
som ikke er farligt at 
indånde, f.eks.hus-
støv og materialer 
som jord.

Beregnet til normal 
rengøring i hjemmet, 
på kontorer, hoteller 
m.m.

Meget skadelige 
materialer, der kan 
være kræft- og syg-
domsfremkaldende:

• Løvtræ
• Kvartsholdige  
materialer

• Asbest
• Cement og mørtel
• Skimmel
• Sand og grus
• Murbrokker
• Bitumen
• Mineralske fibre
• Isoleringsmateri-
ale såsom glasuld
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rengøring i hjemmet, 
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domsfremkaldende:

• Løvtræ
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• Cement og mørtel
• Skimmel
• Sand og grus
• Murbrokker
• Bitumen
• Mineralske fibre
• Isoleringsmateri-
ale såsom glasuld

Har du styr på reglerne for H-, M- og L-mærkning 
af støvsugere?

I juni kom Arbejdstilsynet med nye retningslinjer for brugen af H-, M- og L-mærkede støv-

sugere i byggebranchen. Det anbefales bl.a. nu, at man bruger H-støvsuger på byggeplad-

sen.

Du skal bruge en H-støvsuger, hvis du arbejder med farligt støv - bl.a. kræftfremkaldende 

støv som respirabel kvarts eller træstøv fra løvtræer - og det finder du ofte på byggeplad-

sens gulv, hvor en masse blandet støv ophober sig, som man ikke altid kan identificere.  

Arbejdstilsynet anbefaler derfor, at man på byggepladser bruger en H-støvsuger - den kan 

nemlig anvendes i alle sammenhænge og give det mest sikre arbejdsmiljø. En kombination 

af en H-støvsuger og en professionel luftrenser giver optimal nedbringelse af støvpartik-

lerne.

Vær opmærksom på processug - og undgå dumme bøder!

Ofte oplever man, at der er ”godkendte” støvsugere på markedet med fx M- eller H-mær-

ke, som umiddelbart virker til at være i orden at bruge til arbejdsopgaverne - men det er 

ikke altid sandt!

Hvis du skal bruge støvsugeren med værktøj - altså til processug - skal støvsugeren være 

med akustisk alarm for at være godkendt til arbejdet. Den akustiske alarm lyder, hvis filte-

ret under arbejdet er stoppet til, og suget derfor bliver for svagt. Hvis man fx saver i træ, 

er det vigtigt at vide, hvis støvsugeren stopper til undervejs. 

Det er altså vigtigt, at du skelner mellem dust extractors - som er støvsugere til processug 

- og vacuum cleaners, der bruges til rengøring, når du køber støvsuger. Vacuum cleaners 

til rengøring behøver nemlig ikke akustisk alarm for at være M- eller H-godkendte, men så 

skal du huske, at de kun må bruges til rengøring og ikke til processug!

Alle priser er angivet i kroner ekskl. moms og vi tager forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgte varer. 2019 
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Delfin MTL202ds ””H”” Longopack, kompakt og kraftfuld 
støvsuger til tørt og sundhedsskadeligt affald. 2.300 W.

Delfin MTL202ds ”H” Longopack

8-2033982001    

PRIS PR. STK.

14.850,-

Mistral 202 DS, er kompakt og kraftfuld, den er bestselle-
ren i Mistral linjen. Dens unikke tekniske funktioner gør 
det til den bedste støvsuger i sin kategori, uovertruffen på 
markedet. Højeste filtreringseffektivitet i sit segment 
100% Stålkonstruktion , kompakt og transportabel 
Integreret semiautomatisk filterrensesystem 
Kan støvsuge direkte ind i engangs polyester poser 
D. 40 mm. tilbehørssæt inkluderet. 2300 W. 20 L.  

Delfin MTL202ds ”H” med spand

8-2033979001    

PRIS PR. STK.

10.900,-

DM3, industristøvsugeren til alle områder. Der er ingen 
umulige opgaver for DM3, fra laboratoriet til værksteder, 
og fra maskinindustri til cementindustri. Multi fleksibel 
(velegnet til våd, tør, og støv). Kan suge våd & tør på sam-
me tid. 100% Stålkonstruktion. Aftagelig beholder med 
mulighed for at bruge engangsposer. 
Stort filterareal med integreret filterrensesystem og filter 
effektivitets måler. 

Delfin DM3 ”H” med spand

8-2033974001    

PRIS PR. STK.

18.000,-

NYHED

NYHED

NYHED
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SUPER TILBUD PÅ 
REN LUFT

SILA 1000A3 har flere funktioner og en kapacitet på 1000 
m3/t. Praktisk til fx renovering af badeværelser. 
Professionel luftrenser til byggestøv med HEPA H13-fil-
ter og forfilter. Stærk konstruktion med fastskruet HEPA 
H13-filter. Lave driftsomkostninger. 
Produceret i Sverige. Handy letvægtsmodel, perfekt til 
renovering af rum op til 40m2 
Ved større behov kan flere enheder stables ovenpå hinan-
den Driftstidsmåler/timetæller. Med filteralarm og kontakt 
til elværktøj. Udblæsningsslange kan tilsluttes (slange og 
monteringssæt til slange er ekstraudstyr) 
Forsats til indsugningsslange kan monteres, samt mulighed 
for indsugningsramme med grovfilter på slangen. 
Er let at kombinere med støvvæg ved hjælp af en sane-
ringsramme med magneter (ekstraudstyr).??
Kapacitet 1000 m3/t. Strømforbrug 250W. Mål (LxBxH): 306 
x 484 x 503 mm. Vægt: 19,4 kg.

Sila luftrenser 1000 A3

8-1100300001  

PRIS PR. STK.  

7.499,-

Filterklasse HEPA H13 (EN 1822-5)  
Filterareal 8600 cm2  
Filtermateriale 3. lag: polyester  

Starmix polyesterfiltersæt IS H13/H14 HEPA 
til industristøvsugere 3600 cm2

9-00559406  

PRIS PR. STK.  

1.799,-

ER 
DU UDSAT 

FOR STØV PÅ 
ARBEJDSPLADSEN?  

UNDGÅ DEN 
STILLE DRÆBER
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To-lags-fleece ”M”-kvalitet. 
Støvsugerpose navn FBV 25/35  
Materiale Fleece, dobbelt lag  
Klassificering ”M”  
Areal 5.160,00 cm²  
Indhold 19,00 l  
Passer til ISC  
Passer til 25-35 l beholdere plastik-, stål- og rustfrit stål 
beholdere. Pakke á 5 stk.   

Støvsugerposer til Starmix ISC støvsugere 

9-00559401  

PRIS PR. STK.  

199,-

Enkel og smidig plastfolie med lynlås til dækning af fx 
døråbninger ved renovering. Lynlåsdøren kan genbruges. 
Lynlåsen kan åbnes fra begge sider.
L-åbningen er åben ved gulvet, hvilket gør det let at køre 
en maskine, vogn eller trillebør gennem åbningen i støv-
væggen.

Mål: 220 x 112 cm
Åbningsmål: 210 x 60 cm

Støvdør L-form m/lynlås 220x115 cm

8-55800002  

PRIS PR. STK.  

99,-
Støvdør med lynlås fremstillet af enkel og smidig plastfolie 
til dækning af fx døråbninger ved renovering. Plastfolien 
forhindrer, at slibestøv og byggesnavs spreder sig til de 
øvrige rum, samtidig med at den letter gennemgangen 
fra rum til rum. Lynlåsdøren kan genbruges og er let at 
montere med Cover aluminiumsstænger, hæfteklammer 
eller tape. Lynlåsen kan åbnes fra begge sider. U-åbningen 
gør det muligt at sætte tape op i hele rammen og dermed 
opnå max tæthed i støvvæggen. Hurtig at montere 
Nem gennemgang. Minimerer byggestøv
Mål: 215 x 112 cm. Åbningsmål: 185 x 50 cm.

Cover dør med lynlås, U-åbning

8-8786963001  

PRIS PR. STK.  

99,-

Cover støvvæg til effektiv begrænsning af byggestøv på 
arbejdspladsen 
Plastfolien spændes op med teleskopstænger af aluminium 
mellem gulv og loft og skaber dermed en midlertidig støv-
væg. I systemet indgår en selvklæbende lynlås, som klistres 
på plastfolien, så der skabes en eller flere indgange, som 
man let kan bevæge sig ind og ud gennem. Nem og hurtig 
at montere

Cover støvvæg komplet sæt i taske

8-1142690017  

PRIS PR. STK.  

959,-
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SUPER GODE TILBUD

Produktet der sikre dig mod støv, monter din støvsuger i 
adapteren og bor i betonen og dette bor søgere for at suge 
støvet op og du undgår at støver vivler op i luften.

Heller støvsugerbor 12 mm sds-plus

8-2878380001  Heller støvsugerbor 12 mm sds-plus    135,-
8-2878450001  Heller støvsugerbor 14 mm sds-plus    160,- 
8-2878690001  Heller støvsugerbor 16 mm sds-plus    175,- 
8-2878760001  Heller støvsugerbor 18 mm sds-plus    235,- 
8-2878830001  Heller støvsugerbor 20 mm sds-plus     90,-
8-2878900001  Heller støvsugerbor 24 mm sds-plus   350,-

PRIS PR. STK.   

fra 135,-

Produktet der sikre dig mod støv, monter adapteren på din 
støvsuger og bor i betonen.

Heller støvsugerbor adapter til sds-plus

8-2890470001  
  

PRIS PR. STK. 

55,-

Produktet der sikre dig mod støv, monter din støvsuger i 
adapteren og bor i betonen og dette bor søgere for at suge 
støvet op og du undgår at støver vivler op i luften.

Heller støvsugerbor 8 mm sds-plus

8-2963040001  Heller støvsugerbor 6 mm sds-plus      125,- 
8-2897020001  Heller støvsugerbor 8 mm sds-plus      130,- 
8-2897190001  Heller støvsugerbor 10 mm sds-plus    125,- 
  
   

PRIS PR. STK.  

 fra 125,-

NYHED

NYHED NYHED

Produktet der sikre dig mod støv, monter din støvsuger 
og bor i betonen og denne anordning søgere for at suge 
støvet op og du undgår at støver vivler op i luften.

Heller støvsuger opsamler ø42mm

8-2861900001   

PRIS PR. STK. 

45,-

NYHED
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Michael Pajor
Salgschef
Mobil: 22119880 
mpr@expertbeslag.dk

Claus Lindbjerg
Intern salg – Daglig handel
Mobil 28888140 
cli@expertbeslag.dk

Henrik Grønberg
Intern salg – Daglig handel
Mobil 53744411
hgg@expertbeslag.dk

Kim Sørensen 
Projektrådgiver
Mobil 22758908
ksn@expertbeslag.dk

Thomas Skov
Projektrådgiver
Mobil 40202091
tsk@expertbeslag.dk

Hos EXPERTbeslag er vi klar til at hjælpe dig med at finde de helt rigtige produkter til skarpe priser!

Tlf.: 70 27 09 05
Åbningstider
Mandag-torsdag Fredag
Tlf.:  7.00-16.00 Tlf.:  7.00-14.00
Butik:  6.30-16.00 Butik: 6.30-14.00

Thomas Pilegaard
Intern salg – Daglig handel
Mobil 24622796 
tp@expertbeslag.dk
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Thomas Rebbe
Intern salg – Daglig handel
Mobil 31210348
tre@expertbeslag.dk

Jesper Jensen 
Projektrådgiver
Mobil 31142845
jjn@expertbeslag.dk

Jesper Pabst 
Intern salg – Daglig handel
Mobil 31685277 
jpt@expertbeslag.dk

Nicolaj Madsen
Intern salg – Daglig handel
Mobil 22119881
nmn@expertbeslag.dk

Kompakt ”H” mærket kombisuger til både vådt og tørt af-
fald. Med start- og stopautomatik til elværktøj. Fylder kun 
lidt i bilen. Støvsugeren kan bruges med plastsæk, hvilket 
er et krav fra Arbejdstilsynet ved asbestsanering. Opfylder 
krav til byggeplads H-støvsugere. Akustisk og optisk alarm 
og lydsignal ved stoppet filter og ved for svagt sug. 

Starmix støvsuger ISC 1625 MPB ”H” m. hepa 
filter 

8-0196590001    

PRIS PR. STK

4.199,-
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Klavs Fjeldgaard 
Projektrådgiver
Mobil 31215516
klf@expertbeslag.dk


