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Åpner HMS-butikk på nett
Nå lanserer HMS-eksperten egen e-handelsløsning og online 
kunnskapssenter. Side 4-7.

Setter ny standard for gromlyd
Våren 2018 setter Zekler en helt ny standard  

for god lyd med nye True Sound 412S. Side 33.

Frisører i faresonen  
Hvordan  kan frisører beskytte seg mot 

eksponering for støv og kjemikalier.  Side 28.
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Anyone can sell
a product.
We’ll help you find
the right solution.
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OM: 
SKYDDA

Skydda Norge er en av Nordens ledende  
leverandører av PPE- og HMS-løsninger for 
industri- og byggesektoren. Vi er også en del 
av Bergman & Beving konsernet som forsørger 
industri- og byggesektoren i Nord-Europa med 
verktøy, forbruksmateriell og komponenter.

Vår misjon er enkel: Ingen skal komme til 
skade når de arbeider. Vi vil at alle skal komme 
hjem like hele som da de gikk på jobben. 

I Skydda Norge vet vi at glade og fornøyde 
mennesker som trives på jobben, også arbeider 
sikrere. Derfor skal – og må – HMS være enkelt 
og lønnsomt. Kunstige krav til helse, miljø og 
sikkerhet skaper unødvendig misnøye, irritasjon 
og kostnader. 

Gjennom unik rådgiving og skreddersydde 
løsninger, gjør vi i Skydda Norge våre kunders 
hverdag enklere, sikrere og mer lønnsom. 

Vi får til dette takket være en unik kompetanse 
og erfaring som spenner over flere tiår. I tillegg 
har vi produktene som gjør det lett å få til helse, 
miljø og sikkerhet i praksis.

For det skal være enkelt å være trygg.
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Vil hjelpe hverdagssmørere 

Lett til beins - trygg på foten
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Åpner HMS-butikk på nett
Skydda Norge tar kjempesats inn i fremtiden. Nå lanserer HMS-eksperten egen
e-handelsløsning og online kunnskapssenter.

TEKST & FOTO: SKYDDA NORGE/MEDIAMENN

ÅRETS HMS-NYHET?

- Gjennom nye skydda.no kan kundene skreddersy en  
tryggere arbeidshverdag. Bedre blir det ikke, sier markeds- 
sjef Karoline Klatran. (bildet)
 
Skydda er en av Norges ledende leverandører innen HMS- 
og personlig verneutstyr, og har valgt å kombinere sin nye 
e-handelsplatform med et online kunnskapssenter. Her vil 
kundene med andre ord få tilbud om langt mer enn bare å 
handle produkter.
 
På skydda.no – en fullstendig nyoppusset versjon av bedrift- 
ens hjemmeside - kan bedrifter finne all informasjon de 
trenger om personlig verneutstyr, gå gjennom opplæring, 

skaffe seg nødvendig kompetanse og spore opp utgåtte  
produkter.
  
Tilpasser produkter og tjenester
- Den største fordelen for kundene, er at de kan få skredder-
sydd sortimentet helt etter bedriftens eget behov. At kundene 
nå vil kunne finne alt dette på en og samme plattform, har 
ikke vært mulig tidligere, sier markedssjef Klatran i Skydda 
Norge.
 
Hun forklarer at kunden får full valuta for pengene ved at en 
rådgiver fra Skydda gjør en HMS- og sikkerhetsvurdering av 
kundens bedrift, og deretter skreddersyr hvilke produkter 
som passer for bedriften. Dermed blir det enklere å bestille 

Ved å logge inn på skydda.no med ditt brukernavn og passord får du tilgang til dine avtalepriser og kampanjer med mer.
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riktig produkt og riktig antall i nettbutikken.
 
 Den samme netthandelsløsningen er allerede lansert i  
Sverige, og har vist seg å være en stor suksess.
 
Alle tjener på sikkerhet
- Hovedfokuset er å løse kundenes spesifikke behov, ved å 
finne de løsninger, produkter og tjenester som gjør dette på 
en best mulig måte. Utgangspunktet er at sikkerhet på  
arbeidsplassen skal være enkelt, og noe alle tjener på,  
utdyper Karoline Klatran.
  
Ved å endelig å samle hele sin portefølje på ett sted, vil ikke 
Skydda Norge bare kunne tilby en topp moderne e-handels- 
plattform, men vil også kunne fungere som et oppslagsverk 
innen HMS og personlig verneutstyr.
 

Et eksempel på dette er Skydda-katalogen. Den har i en  
årrekke vært selve «Bibelen» på det norske bedrifts- 
markedet. Nå blir katalogen digitalisert på nye skydda.no - 
som en del av bedriftens nye online kunnskapssenter.
 
- Problemet med Skydda-katalogen har vært at den relativt 
raskt ble utdatert. Vår nye løsning vil alltid være oppdatert, 
slik at kundene slipper å forholde seg til produkter som ikke 
lenger er tilgjengelig.

“E-handelsplattformen vil kunne fungere som et  
oppslagsverk innen HMS og personlig verneutstyr”

Foto: Markedssjef Karoline Klatran
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PRODUKTNAVIGERING OG SØKEFUNKSJON
• Finn produktene du leter etter på skydda.no med vår praktiske produktmeny inndelt i  

kategorier med underliggende produktgrupper.
• Eller bruk søkefunksjonen for enkelt å finne det du leter etter.

TJENESTER
• Les på skydda.no om våre tjenester, og kurs som alltid holdes av profesjonelle og 

engasjerte instruktører.
• Inne på de ulike kurssidene kan du lese om målsetningen med ulike kurs.
• Vi skreddersyr gjerne kurs tilpasset deres behov.

Nye skydda.no er designet for å  
effektivisere innkjøp og adminis-
trasjon. Alt for å gjøre din hverdag 
enklere.

KUNNSKAPSSENTER
• Kunnskapssenteret på skydda.no erstatter den gode, gamle Skydda-katalogen med 

oppdatert relevant informasjon om alle våre produktområder innen PPE.

FORBEDRET BRUKERHÅNDTERING
• På skydda.no kan man nå tilegne ulike roller med ulike rettigheter til forskjellige brukere.

• Administrator - kan opprette bruker- 
kontoer og handle for en annen bruker.

• Ordresperre - for brukere som ikke skal kunne sende ordre.
• Skjulte nettopriser - for brukerne som kun skal se veiledende priser.

TOOLSTORE FASES UT
• Nye skydda.no tar over for Toolstore som  

gradvis fases ut. Skydda, Essve og Luna vil gå over på lik plattform, men på ulike sider. Skydda er 
først ut.

KAMPANJER OG NYHETER
• Gå inn på skydda.no for å holde deg  

oppdatert på kampanjer og produktnyheter.
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TJENESTER

Her finner du 40 års erfaring med personlig vern 
pakket inn i et utdannings- og tjenestetilbud. Alle 
kurs og tjenester kan gjennomføres i henhold til 
dine behov og ønsker, og kan arrangeres på det 
stedet som passer deg best. Sammen med deg vil 
vi legge opp utdanningen basert på din arbeids- 
hverdag og dine behov.

KUNNSKAPSSENTER

Her finner du viktig informasjon om de ulike produkt- 
kategoriene, guider for å gjøre valg av produkt enklere 
etc. For de respektive områder finnes bibliotek med 
forklaringer av ulike standarder og symbolforklaringer.

RISIKOOMRÅDER

På en arbeidsplass kan det være mange risikoom-
råder som det er viktige å identifisere. Arbeids-
relaterte ulykker og sykdommer kan man ofte 
forebygge ved å bli bevisst på hva som skaper 
dem. Vår viktigste oppgave er å hjelpe bedrifter til 
å oppnå en trygg og sunn arbeidsplass.
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Vil hjelpe hverdagsmørerne
- Skismøring er farligere for helsa enn du tror. Derfor er det viktig for oss å tilby beskyttelse til 
de som trenger det mest; alle som preparerer ski i kjellere, boder og garasjer, sier skilandslagets 
HMS-ekspert.

TEKST & FOTO: SKYDDA NORGE/MEDIAMENN

Helse-, miljø- og sikkerhets-spesialisten Skydda Norge har 
siden 2009 samarbeidet med Norges Skiforbund for å sikre 
at det norske teamet i smørebussen jobber i et forsvarlig- og 
ikke-helseskadelig arbeidsmiljø. 

I forbindelse med Toppidrettsveka, slo imidlertid langrenns-
landslagets HMS-partner et slag for landets  ”vanlige” 
skismørere. 

- Som sponsor av Toppidrettsveka, hadde vi lyst til å gjøre litt 
stas på de lokale idrettslagene som legger ned mange  
dugnadstimer under arrangementet. Ettersom Skyddas 
ambisjon er å ta vare på helse, miljø og sikkerhet, valgte vi 
å gi bort markedets beste åndedrettsvern til de som trenger 

det mest: skismørere som ikke preparerer ski i spesiallagde 
trailere – men gjør samme jobb i dårlig ventilerte kjellere, 
boder og garasjer, forklarer HMS-ekspert og Skydda-sjef 
Vegard Aune.

- Som påskjønnelse for frivilliginnsatsen, var det en stor 
glede for oss å kunne dele ut sårt tiltrengt utstyr til våre 
samarbeidende idrettslag Aure IL og Strindhem IL, forklarer 
sjef for Toppidrettsveka Harald Fladseth. 

Trener i Strindheim Ski, tidligere verdensmester Øyvind 
Skaanes, forteller at beskyttelsesmaskene definitivt trengs:

- Når vi reiser rundt på renn i Norge, benytter vi oss av 

SKYDDA GIR BORT UTSTYR TIL TOPPIDRETTSVEKA:
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arrangørens oppsatte smøretelt og smøreboder. Selv om jeg 
har inntrykk av at helseaspektet nå tas på alvor av de fleste, 
er det jo stor  variasjon i avtrekk og ventilasjon.
 
I dag preparerer mosjonistløpere og ivrige langrennsforeldre 
daglig ski med metoder og produkter som tidligere var 
forbeholdt landslagssmørere. Ofte med helsa som innsats.

- Spesielt er det smøreprodukter som inneholder fluor som 
er skummelt. Svevestøvet som oppstår når man børster ski 
som er behandlet med pulver, er ekstremt fint. Det er 
tilnærmet usynlig, og bli hengende i lufta i lang tid etter at 
man er ferdig. Dette er faktisk så alvorlig at hvis løpere selv 
gjør dette kvelden før et renn - eller samme dag kan det 
føre til at man får problemer med å yte maksimalt, forklarer 
Vegard Aune i Skydda Norge.  

- Det beste tiltaket du gjør når skiene smøres i kjellere, 
boder og garasjer, er å skaffe deg en beskyttelsesmaske som 
tilfører frisk luft. Ventilasjon er det viktigste. En maske som 
man puster inn og ut av er vel og bra, men ikke i nærheten 
av en maske som tilfører luft fra en vifte med gassfilter på.  
Husker du å bytte filter hyppig, er mye gjort. 

De proffeste skismørene bruker maske med vifteenhet på 
ryggen, men det finnes enklere løsninger også.

- Maskene som landslagenes smøreteam bruker, er ganske 
dyre. Derfor finnes det også billigere alternativer med 
kombinasjonsfilter som beskytter like godt mot gasser og 
partikler. Disse koster 600-700 kroner, og vil for de fleste 
“normale” skismørere være en god investering, opplyser 
Vegard Aune.•

“...det beste tiltaket du gjør når skiene smøres i kjellere, boder og garasjer,  
er å skaffe deg en beskyttelsesmaske som tilfører frisk luft”
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Lett til beins - trygg på foten
- Ikke dumt å være lett på foten - og samtidig ha god beskyttelse! 
mener skilandslagets Finn-Hågen Krogh.

TEKST: JOHN BERGE | FOTO: UVEX/SKYDDA NORGE

De norske landslagsgutta i langrenn er ikke kjent for å ha 
verken ømme tær eller tunge bein. Og det ble absolutt ingen 
forandring på dette da HMS-spesialisten inviterte  
Russland-dødar- og VM-stafettankermann Finn-Hågen  
Krogh, Niklas Dyrhaug og Didrik Tønseth til en uformell test 
av Uvex’ nye, ultralette sportsvernesko.

På barmarksføre i Holmenkollen, fikk gutta prøvd ut både 
terrengløp og tjuvtriksøvelse nummer én: tråkking på 
konkurrentens bein rett før start. Dommen? - Nesten like 
gode å bruke som vanlige løpesko - og vesentlig mer  
beskyttelse! 

– Helt supert å høre at langrennsgutta likte skoene. Uvex’ 
sportline-serie minner mer om en joggesko enn klassiske 
vernesko - med fokus på vekt og design, forteller Knut  
Gulbrandsen, som er norsk salgssjef for den tyske kvalitets-
fabrikken UVEX. 

– Men er de like sikre? De ser svært så lette ut ...
– Absolutt! De er minst like sikre. De har også metallfri  
spikertramp, en såle av kevlar som spikere ikke går gjennom. 
Skoene har også vernetå i kompositt-materiale, som  
oppleves mye mykere for brukeren. Fordelen med denne 
typen vernetå, er at plasten vil heve seg igjen når den får støt, 
mens en i metall blir værende i den posisjonen det ble bøyd.
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Lett til beins - trygg på foten

FAKTA OM UVEX SPORTSLINE VERNESKO :
• Større fokus på funksjonalitet, komfort og design enn  

tidligere vernesko

• Metallfri tåkappe

• Ekstra tåbeskytter i TPU ved knestående arbeid

• Metallfri spikertrampsåle mot gjennomtrengning

• Oppfyller ESD krav

• Forsterket fotbue støtte og ekstra sålegrep ved bruk av stige 

• Finnes i størrelsene 36-48.

– Vil ikke en tradisjonell vernesko likevel oppleves og 
føles sikrere? 
– Det kommer an på kravene. Driver man med sveis, 
vil man eksempelvis ha en hel skinnsko som er dekket 
over alt. Men disse allround-skoene er tingen for «all-
round»-bruk, slik som for vaktmestere, snekkere og i lett 
industri. Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger etter at 
vi lanserte UVEX sportsline våren 2017. Det er en typisk 
gåsko, som gir en god opplevelse med myk såle kontra 
tyngre vernesko, forklarer Knut Gulbrandsen.•

“...disse allround-skoene er tingen for «allround»-bruk, slik som for  
vaktmestere, snekkere og i lett industri.”



12

SPORTY VERNESKO 

ARBESKO 870

ARBESKO 850
En luftig og smidig 
vernesko i mesh med 
slitesterk såle og ekstra 
godt feste.

En smidig vernesko i 
funksjonsmaterialet 
Cordura® med slite- 
sterk såle og ekstra 
godt feste.

PRODUKTNYHETER:

Nå lanserer vi en ny favoritt! Arbesko 850 er luftig, tøff 
og smidig, samtidig som den har en slitesterk såle 
med godt grep. Selvsagt også utrustet med andre 
finesser - for eksempel en oppgradert hurtigsnøring 
fra Boa®. Vi er overbevist om at du kommer til å elske 
Arbesko 850 så snart du setter foten nedi den!

Lett på foten, sporty som bare det og med like gode, om ikke 
bedre, vernekvaliteter enn de gammeldagse verneskoene.  
Vi snakker om helt nye, sporty vernesko fra Uvex og Arbesko.

Arbesko 870 er like smidig og tøff som 850. Den eneste 
forskjellen er at denne modell er utrustet med det 
ekstremt slitesterke funksjonsmaterialet Cordura® 
istedenfor luftig mesh.
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UVEX SPORTSLINE
En sporty og komfortabel 
vernesko med slitesterk 
såle og elastisk snøre- 
system.

Sportslig design møter  
sofistikert funksjonalitet:  
Uvex 1 sport er ungdommelig og stilig kombinert med 
førsteklasses brukerkomfort, takket være dens lettvekt-
design, klimaoptimaliserte, høyteknologiske materialer og 
ergonomisk formet yttersåle. Uvex 1 sport - en ideel sko for 
det daglige arbeidsliv.
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Suverent best i arbeidstest!
Tre uker med grovarbeid, armering og betong - én vinner! Da bygg- 
og anleggsselskapet PEAB testet slitestyrken på arbeidshansker, 
holdt én hansketype tre ganger så lenge som alle andre.

TEKST: PREBEN SPARRE-ENGER | FOTO: SKYDDA NORGE

For inntil få år siden var 70-80 prosent av alle arbeidshansker 
produsert av lær. Nye materialer gir lavere priser, høyere 
brukervennlighet, lenger levetid - og hip design.
 
En ny generasjon arbeids- og beskyttelseshansker produsert 
av en forholdsvis nyutviklet type syntetisk lær, Premium PU, 
er i ferd med å ta over markedet.Materialene er blitt betydelig 
bedre de senere årene, og er ikke bare kvalitetsmessig på 
høyde med lær. De er bedre på alle måter.
           
- Det er to grunner til at salget av produkter laget av PU- 
materialer er sterkt økende. Produktene er av veldig mye 
bedre kvalitet enn lær. I tillegg er lær blitt betydelig dyrere de 
senere årene, mens dette materialet er mer kostnadseffektivt 
og prisstabilt, sier Morten Asmyhr hos den svenske hanske-
produsenten Guide.

Han viser blant annet til at PU-hansken Guide 16, som i 
Norge forhandles av verneutstyrsprodusenten Skydda, ble 
kåret til vinner i en omfattende test av arbeidshansker. 
Testen ble utført av PEAB, et av Nordens ledende bygg- og 
anleggsselskaper.

Der ble hanskene hardt utfordret i sitt rette element av de 
menneskene produktet er designet for - av PEABs ansatte 
ute på bygg og anlegg. Av testen kommer det frem at  
hansken er betydelig bedre på slitestyrke enn noen  
lærhanske kan vise til. PU-materialet gjør den også mer 
fleksibel og brukervennlig. 
 
Guide 16 holdt i tre uker ved grovarbeid, armering og betong. 
Under samme periode slet man ut tre par hver av andre  
modeller. Altså så kunne de gå fra seks par til ett par  
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Suverent best i arbeidstest!

hansker i en periode på tre uker. 
 
- Guide 16-hansken produseres av samme materialet som 
basketballer, hvilket gir den et godt grep, god slitestyrke, høy 
fleksibilitet og svært god brukervennlighet, påpeker Asmyhr.
 
Det er ikke bare på kvalitet og pris den klassiske arbeids- 
hansken i lær er akterutseilt. Verdens mest kjente sko- 
designer Jimmy Choo, favoritten til blant andre Sarah Jessica 
Parker og de andre «Sex og singelliv»-jentene, sitter i juryen 
for «Nobelprisen» i design; Red Dot Design Award. 
Ved to anledninger de senere årene har Choo & Co valgt å 
gi den svært prestisjetunge designutmerkelsen til Skyddas 
arbeidshansker fra Guide.
           
- Guide-hanskene har gjort det fantastisk bra i tester, og fått 

svært god respons fra brukere i både Norge og resten av  
Europa. Vi er skikkelig stolte over å ha fått en av verdens 
mest ettertrakede designpriser. Det er en real bekreftelse på 
at vi jobber innovativt og kreativt med design på våre  
produkter, sier Vegard Aune, landssjef i Skydda Norge.•

“Guide 16 holdt i tre uker ved grovarbeid, armering og betong. Under samme 
periode slet man ut tre par hver av andre modeller.” 
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En hanske for enhver

GUIDE 577
Tynn, luftig og 
komfortabel.  
Må oppleves.

MESTRE DINE
VERKTØY

GUIDE 650
Hanske med god 
fingerførlighet. Når 
detaljer er en del av 
jobben din.

PRESISJONSARBEID

GUIDE 580
Den beste hansken 
for generelle behov. 
Når ditt daglige arbeid 
innebærer mange ulike 
oppgaver.

ALLSIDIG ARBEID

HVILKE AV DEM VIL FORBEDRE
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GUIDE 581
Hold hendene trygge  
og rene fra olje med 
sklisikkert grep. 

OLJEBESKYTTELSE

GUIDE 328
Presisjon og komfort kombinert 
med premium kuttbeskyttelse.
Produsert med Dyneema®  
Diamond Technology.

KUTTBESKYTTELSE

D
YN

EEMA
®  DIAMOND TECHNOLOG

Y
D

YNEEMA
® DIAMOND TECHNOLOG

Y

GUIDE 585
Beskyttelse mot 
vannsprut og våte 
forhold - uten å 
miste grepet.

VÅTT ARBEID

industrisituasjon.
DIN PRESTASJON I DAG?
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Skum mot smitte
Forkjølelsessesongen er på vei. Hemmeligheten til å ikke bli 
smittet på jobben? Vask hendene jevnlig med desinfiserende 
skum - som ikke gjør bakteriene resistente.

TEKST OG FOTO: JOHN BERGE

– Det skulle helst vært større utbredelse av denne typer 
produkter, men det er heldigvis blitt mye vanligere. Også flere 
innen privat og offenlig sektor ser fordelene med å ha 
desinfeksjonsmiddel lett tilgjengelig, sier salgsjef Håvard 
Thrones hos Deb Swarfega Norge AS.
 
I Norge velger stadig flere å ha desinfiserende produkter lett 
tilgjengelig på arbeidsplassen. Logikken er enkel: arbeids- 
takerne ønsker ikke å bli syke og arbeidsgiveren ønsker 
minst mulig sykefravær. Det er en enkel  vinn-vinn situasjon. 
 
– Alle steder hvor det oppholder seg mye mennesker, som 
skoler, barnehager, kjøpesentre, idrettsarenaer og flyplasser 
bør ha dispensere med desinfeksjonsmiddel, mener Espen 
Jensen, Key Account Manager hos Skydda Norge.

Skydda tilbyr Deb InstantFOAM – den første løsningen i 
verden med bakterie-, gjær- og virusdrepende skum. 

– Skummet er mye bedre enn flytende vesker, da det ikke 
renner av hendene. Det er en fordel slik at man unngår flek-
ker på fine gulv og slikt.

 – Hvorfor skal man ha slike produkter «for hånden»? Er det 
ikke smør på flesk – holder det ikke å være nøye med å vaske 
seg ordentlig på hendene?
 
– Det kan du si. Men det er lett å bli smittet, for eksempel 
å bli forkjølet eller få omgangssyke. Mange blir smittet på 
arbeidsplassen. Det verste tilfellet er når noen nyser seg i 
hendene og ufraværende går og hilser på noen. Da sier det 
seg selv at det er lett å bli smittet. Mye er usynlig, sier Håvard 
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Thrones i Deb.

 – Når man har små barn, kan man ta det med seg fra barne-
hagen, og så tar foreldrene med seg smitten på jobben.
 – Folk er opptatt av hva de tar i. For eksempel på et toalett. 
Men en desinfeksjonsbeholder trenger ikke stå på toalettet. 
Den kan stå andre steder i en bedrift, ved entreen,  
resepsjonen, kantinen og så videre.

Pr. dags dato er det for det meste helsesektoren og nærings- 
middelindustrien som i stor grad har desinfiserende 
produkter lett tilgjengelige for arbeidstakerne.

 – Det skulle helst vært større utbredelse av denne typer 
produkter, men det er heldigvis blitt mye vanligere. Også flere 
innen privat og offenlig sektor ser fordelene med å ha 

desinfeksjonsmiddel lett tilgjengelig, sier salgsjef Thrones.
Etter utbruddet av svineinfluensaen i 2009, ble nordmenn 
vesentlig mer bevisste på å desinfisere hendene. Men fortsatt 
er det mye å gå på.

Men Thrones poengterer at desinfeksjonsmiddel ikke 
erstatter såpe og vann: – Er du skitten vasker du deg på 
vanlig vis, men så desfiniserer du gjerne etterpå. Dermed 
fjerner du både synlig skitt og usynlige mikro-organismer.
 
Espen Jensen hos Skydda Norge er enig.

– Alle er opptatt av å holde seg friske, og Deb InstantFOAM 
bidrar til folkehelsen. Det er den personlige gevinsten. Og 
arbeidsgivere har mye å hente på at folk er på jobb!•

“...Alle er opptatt av å holde seg friske, og Deb InstantFOAM 
bidrar til folkehelsen.”

FAKTA OM DEB INSTANTFOAM COMPLETE 
Deb InstantFOAM Complete er verdens første alkoholbaserte hånddesinfeksjon i skumform, 
som er dokumentert å gi en full virus- og bakteriedrepende effekt, slik at det tilfredsstiller 
alle desinfeksjonsbehov i ett og samme produkt.

• Allergivennlig. Nøye formulert for å minimere  
sannsynligheten for allergiske reaksjoner under bruk.

• Ikke-hudirriterende. Validert av en dermatolog som har 
konstatert at produktet er hudvennlig og ikke er  
irritasjonsfremkallende.

• Forårsaker ikke antimikrobiell resistens. Produktets 
svært effektive, ikke- spesifikke antimikrobielle effekt 
sikrer at det ikke er fare for antimikrobiell resistens.

• Smitter ikke over på mat. Uavhengige tester viser at 
produktet ikke forurenser næringsmidler, noe som gjør 
produktet trygt å bruke i alle miljøer som behandler 
næringsmidler.

• Kan brukes under hansker. Uavhengig testet for å  
dokumentere at produktet kan brukes på hendene før 
man tar på hansker i lateks, vinyl og nitril uten at det 
påvirker materialet.

Den unike 80% alkoholbaserte væsken er parfyme- og fargefri og doseres som et mykt skum ved hjelp av patentert 
Deb Foam TechnologyTM. Produktet brukes uten vann og leverer en komplett løsning for desinfeksjon av hendene 
– et sikkert og foretrukket produkt med en svært effektiv og bredspektret antimikrobiell virkning. 
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Aldri mer riper i lakken!
Hørt om ripefrie bukser? Det er det viktigste plagget  
gjengen i Riis Bilglass bruker når bilruter skal repareres. 

TEKST & FOTO: JOHN BERGE

– Vi har prøvd mye forskjellig opp gjennom årene. Men nå 
har vi definitivt funnet buksen vi vil bruke. Knirkefri bruk - og 
ripefri jobb!

Vi treffer på avdelingsleder Joachim Hjermundrud (27) ved 
Riis Bilglass Asker en fin vinterdag, hvor det «bare» er sju bil-
ruter å ta hånd om. Vanligvis kan det være dobbelt så mange i 
løpet av en arbeidsdag.

Hjermundrud er full av lovord om den nye stretchbuksen 
fra L.Brador, som han og kollegene har hatt på test noen 
måneder. Dette er en helt nyutviklet type ripefrie bukser. 
Ingen metalknapper eller glidelåser er synlige. 

Avdelingslederen og kollegene har prøvd det meste av  
arbeidsklær og er ikke i tvil:
- De nye buksene fra L.Brador er de mest behagelige og 
bruksvennlige vi noensinne har hatt!
Riis Bilglass har over 100 avdelinger, som alle står fritt til å 

velge arbeidstøy. 
På avdelingene i Asker og Bekkestua og Sandvika i nabo- 
kommunen Bærum har de gjennom noen måneder testet ut 
L.Brador-buksene.

– Skydda tok kontakt med oss og lurte på om vi ville prøve de 
nye buksene. Vi var nysgjerrige, mye fordi det ble lovet at de 
ikke skal ripe opp billakken, og disse gutta lener seg jo ofte 
inn på bilene når de jobber med bilglasset, forklarer Irene 
Tverli, leder for kundesenteret og markedsaktiviter hos Riis 
Bilglass Norge.

Solide og moteriktige
Joachim Hjermundrud mener det er ekstremt stor forskjell 
på en «typisk arbeidsbukse» og de nye L.Brador-buksene. 

– Mange av de andre modellene ser ut som russebukser, 
skyter kollega Borgar Lunde inn fra sidelinjen, ivrig opptatt 
med monteringen av en stor frontrute på en BMW.
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–  Vi har brukt buksene også som turbukser, i skauen for å 
kappe trær eller hjemme om kveldene. Jeg vil sammenligne 
de med Norrøna og andre sportsklær. L.Brador gir en god 
kvalitetsfølelse. Buksene er fleksible og tynne, men man er 
ikke er redd for å rive de i stykker.

– De gamle buksetypene er «baggy» og stive, og passer 
rett og slett ikke klesstilen til oss litt mer unge mennesker. 
Buksen føles lett på kroppen, den har bedre passform og ser 
bra ut.

– At det ser bra ut betyr også noe?

– Definitivt. Man vil føle seg komfortabel og velkledd selv på 
jobb, og her i Asker er det også mange kunder med  
eksklusive biler som forventer at helhetsinntrykket og total-
servicen fra Riis Bilglass er på topp. Da skader det ikke med 
det beste innen arbeidsklær.

Irene Tverli i Riis Bilglass Norge sier at alle teststedene bare 
har gitt positive tilbakemeldinger og at man fra kjeden nå 
sentralt vil anbefale L.Brador som arbeidsbukser for alle 
avdelingene i kjeden.

Må bruke flyfrakt
Det er Erik Jensen, varemerkeansvarlig for L.Brador 
Workwear i Skydda Norge, svært glad for å høre. 

– Riis er den største aktøren pr. dags dato som har testet de 
nye buksene våre - og gått for de, forteller Jensen.

– Riis Bilglass har prøvd alle andre varemerker innen  
arbeidsklær, så at en betydelig aktør som dem vil satse på 
buksene våre, gjør at vi automatisk har et kvalitetsstempel 
i ryggen. Det opplever jeg som en anerkjennelse for det vi 
jobber med: at kunden skal føle at når han har betalt for 
L.Brador-buksen, er det for en pris som er vel verdt å betale.
 
– Er varemerket veldig kostbart?

– Det er et såkalt «premium» varemerke, så svaret er ganske 
enkelt at det koster mer enn ordinære arbeidsklær, men vi er 
absolutt konkurransedyktige i forhold til andre type ripefrie 
bukser og med stretch.

Jensen kan opplyse om enorm etterspørsel etter de nye  
buksene. Skydda har måtte bestille flyfrakt for å få nok av 
dem til Norge.

– Det finnes selvsagt flere såkalte «bilbukser», men det vi er 
alene om, som skiller oss ut, er premium tilbehør med 100% 
fireveis cordura-stretch. Den er unik for L.Brador Work-
wear. Og i tillegg synes vi selvsagt at våre bukser er det mest 
moteriktige på alle vis!•

RIPEFRIE BUKSER: Stretchbukser fra L.Brador lager ikke riper på sensitive overflater. 

“L.Brador gir en god kvalitetsfølelse. Buksene er fleksible 
og tynne, men man er ikke er redd for å rive de stykker.”
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No-Scratch Premium Workwear
Våre No-Scratch-produkter er suverene for å 
gi deg en god arbeidsdag. Vi tror på at  
kombinasjonen av god design, smarte  
funksjoner og god komfort er oppskriften på 
en god opplevelse som følger deg hele dagen.

Det er utfra denne designfilosofien at vi  
utvikler vårt sortiment av Premium 
 Workwear. Design to work.

Arbeider du med lakkede produkter kommer du til å forstå 
hvorfor vi har valgt å satse på en kolleksjon som består av 
ripefrie bukser.
 
Abeider du for eksempel med biler så vet du at en eneste 
liten metallbit på et par bukser kan ødelegge stort om uhellet 
skulle være ute.  En ripet overflate betyr mange tapte  
arbeidstimer.

Våre ripefrie bukser er som alle våre bukser, funksjonelle og 
med utrolig komfort i tillegg til at de er ripefrie. Dette  
innebærer at metalldeler i produktene er skjult eller byttet 
helt ut med et materiale som ikke riper.

1843PB1845PB 1844PB

RIPEFRITT KONSEPT FRA L.BRADOR:
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Texstar - arbeidsklær 
for den kresne
Texstar er Skyddas nyeste leverandør av arbeidsklær. 
Med trendy design og teknologi hentet fra sport og 
utendørsaktivitet, er dette klær du like gjerne kan ha i 
klesskapet hjemme! 

Den svenske produsenten Texstar holder til i Norrtälje, og er 
markedsledende på design og komfort innenfor arbeids- og 
profileringstøy. Årevis med erfaring i materialvalg og teknisk 
produksjon, gjør Texstars kolleksjoner unike. Dette er er rett 
og slett klær du har lyst til å ha på deg! Selskapets filosofi;  
”Vi lager arbeidsklær for den kresne” er ikke bare et slagord. 
Det er virkelighet.

Stolte og engasjerte medarbeidere skaper sterke  
merkevarer. Hvordan man er kledd, er bare en detalj i den 
store sammenhengen. Men det er en viktig detalj! Klærne 
bidrar til å skape oppfatninger om selskapet. Det handler om 
subtile signaler som jobber sammen.  
 
Eksempler på slike signaler er at klærne har riktig snitt, fin 
passform, riktig farge og er i riktig materiale. Med de riktige 
detaljene og de riktige funksjonene. Klærne er et symbol som 

bidrar til å profilere virksomheten din. Jo bedre de ansatte 
liker klærne, desto bedre representanter for bedriften blir de! 

Når Texstar produserer klær, prøver de å minimere  
miljøpåvirkning ved å velge riktig produksjonsmetode,  
transportløsning og materialer. En annen viktig del er den  
sosiale bærekraften der Texstar har full kontroll over  
produksjonen gjennom egne fabrikker i Kina og transport- 
løsninger. Selskapet garanterer at alle ansatte skal ha  
rimelige arbeidsforhold både  når det gjelder sikkerhet og 
økonomi. 

FNs menneskerettighetserklæring er en selvfølge for  
Texstar, og dette innebærer blant annet forbud mot barne- 
arbeid og diskriminering.•

NY LEVERANDØR:
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Den gode hjelper

Den fotballgale familiefaren fra Nannestad 
føler han er dyktig i jobben sin, og stortrives 
med både produkter, kollegaer og kunder. 
Men han glemmer aldri sitt verste kun-
demøte…

– Hva er din dårligste egenskap?
– Jeg kan være glemsk. Dessuten er jeg veldig utålmodig.

– Hva ville du aldri solgt?
– Det er umulig å selge produkter man ikke kan gå 100% god 
for. Jeg tenker da først og fremst på produkter som går på 
pris fremfor å opprettholde en viss kvalitet.

– Hva er det beste Skydda-produktet du har solgt?
– Det må være Sundström SR 500 vifteenhet med riktig 
ansiktsdel til brukeren. Et fantastisk kvalitetsprodukt man vet 
kunden setter pris på og blir fornøyd med! 

 
– Hva er din kompetanse, hva selger du?
– Jeg selger det Skydda tilbyr, og litt til! Jeg har hatt mye 
fokus på åndedrettsvern, og føler jeg kan det godt. De siste 
årene har jeg hatt mye fokus på skismørere, og prøver å 
hjelpe dem til å få en sikrere hverdag.

– Dette er et område man faktisk ikke har fokus på å selge 
fleste mulig masker, men hjelpe dem som jobber i forfer-
delige forhold gjennom å anbefale riktige produkter. Det 
viktigste for meg her er faktisk ikke hvor de kjøper maskene, 
men at de faktisk får tak i det og bruker det!

– Hvorfor liker du jobben din?
– Jeg trives med meget varierte arbeidsoppgaver, mange 
forskjellige kundegrupper og ulike kundecaser hver dag. 
Dessuten har jeg fantastiske kollegaer og kunder!

– Hvorfor er det gøy å besøke kunder?
– Det er definitivt kontakten med alle menneskene jeg treffer. 
Det finnes utrolig mange forskjellige personligheter i vårt 
langstrakte land, men i hvert distrikt så går ofte de samme 
typene igjen.

– Hva var din verste kundeopplevelse?
– Det har blitt en del dårlige møter opp gjennom årene, i  
hovedsak med umotiverte sluttkunder. Men den verste  
opplevelsen jeg har hatt i jobbsammenheng, var første  
gangen jeg skulle presentere et produkt foran mange menne-
sker. Jeg sto alene foran 30-40 kunder, og var fryktelig 
nervøs. Jeg bare stammet og kunne ikke huske hva jeg hadde 
sagt eller noe. Det var helt forferdelig! •

BLI KJENT MED SKYDDA

Skyddas Bård Kulseth bryr seg oppriktig om dem som hver dag jobber under helsefarlige forhold. 
Kanskje det er nettopp derfor han er Manchester United-fan..?

Navn:   Bård Kulseth
Sivilstand:  Gift med Yvonne, har barna Haakon,  
  Alida og  Peter på 10,14 og 16 år.
Bosted:   Holter i Nannestad
Stilling:   Regionsansvarlig Øst-Norge
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Beskytt deg mot 
kvartsstøv

Åndedrettsvern for deg som er utsatt for 
kvarts- og bygningsstøv.

Støv som inneholder kvartspartikler er en helsefare og 
kan finnes på mange arbeidsplasser. Kvartsstøv som 
pustes inn kan gi grobunn for sykdommer, som silikose 
(steinstøvlunge) og KOLS (kronisk obstruktiv lunge- 
sykdom) som er uhelbredelige lungesykdommer.

Hvorfor er kvarts farlig?
Det tar ofte mellom 10 og 30 år etter det at man har 
blitt utsatt for kvartsstøv før silikosen oppstår. Det 
aller tidligste stadiet i sykdommen kan være vanskelig 
å oppdage, til og med på røntgen. Kvartspartikler er 
så små at de ikke kan oppfattes med det blotte øyet og 
er samtidig farlig for lungene. Kroppen kan ikke kvitte 
seg med partiklene som pustes inn. De når helt ned i 
alveolene og kapsles inn i bindevevet slik at lungenes 
volum gradvis minsker. Når skaden blir mer utbredt 
blir man lettere andpusten, tilslutt også i hviletilstand. 
Da øker også belastningen på hjertet.

Hygienisk grenseverdi HGV (Kvarts) i Sverige:  
0,1 mg/m3

Steinstøvlunge rår i Sverige
Det finnes tegn på at silikose, også kalt steinstøvlunge, 
er på vei tilbake i Sverige. Sykdommen rammer først 
og fremst personer som abeider i bygg, støperi, gruve- 
og steinindustri.

Anvendelse av personlig verneutstyr
Altfor ofte tar man av seg sitt åndedrettsvern 
omgående etter at man har fullført arbeidet. Støv, 
vanligvis den fineste og farligste varianten, som fortsatt 
finnes i luften, kan da pustes inn. Man bør vente med å 
ta av seg åndedrettsvernet til man er utenfor arbeids-
sonen.

Forskrift fra svenske Arbeidsmilöverket AFS 
2015:02 gjeldende kvarts- og steinstøv i  
arbeidsmiljøet som trådde i kraft 2.  
november 2015.

“med andre ord skal ikke
korttidsmasker benyttes

BRANSJER SOM ER UTSATT  
FOR KVARTS- OG STEINSTØV:

• Gruve og steinindustri
• Stålverk
• Støperi
• Porselensfabrikk og øvrig keramisk 

industri- og slipingsproduksjon
• Byggevareindustrien
• Annleggsvirksomhet
• Gatefeiing
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VIFTEPAKKE SR 500 / 580
Dette er en helmaske med 
filtervifte og batteripakke som 
bæres på ryggen, spesielt 
tilpasset tungt, varmt eller 
langvarig arbeid. Lav vekt og 
anatomisk utforming gir høy 
komfort.

FOR LAV EKSPONERING: 
 Beregnet for kortere arbeidsøkter som ikke er fysisk tunge  
- lav arbeidsbelasning.

FOR HØY EKSPONERING:  
Lengre arbeidsøkter enn to timer og tyngre arbeid  
- høy arbeidsbelastning, høy beskyttelsesfaktor.

SANERINGSPAKKE  
SR 700 / 200
Dette er en helmaske med 
partikkelvifte som er spesielt 
tilpasset tungt, varmt eller 
langvarig arbeid. Lav vekt og 
anatomisk utforming gir høy 
komfort.

HALVMASKE SR 900
Dette er en halvmaske i TPE/PP, 
som finnes i tre ulike størrelser, 
med god tetning til ansiktet og 
lav pustemotstand. Materialet i 
masken reduserer risikoen for 
kontaktallergi.

HALVMASKE SR 100
Dette er en halvmaske i 
silikon som finnes i tre 
ulike størrelser, med god 
tetning til ansiktet og lav 
pustemotstand.

Sundström Safety anbefaler:

Arbetsmiljöverkets råd § 17

En halvmask med utbytbart filter klass 
P3 är ett exempel på andningsskydd som 
normalt ger tillräckligt skydd. Gällande 
standarder är SS-EN 140 för halvmask och 
SS-EN 143 för filter. 

När arbetet är fysiskt krävande eller tar 
längre tid än två timmar bör ett fläktmatat 
andningsskydd eller en andningsapparat 
med extern tillförsel av luft användas. 
För att uppnå avsedd skyddseffekt, är det 
viktigt att användaren av andningsskyddet 
har gjort en kontroll av tätheten inför varje 
arbetspass.

I andningsskyddets bruksanvisning beskrivs 
hur täthetskontrollen ska gå till. Det är 
viktigt att andningsskyddet sluter tätt mot 
ansiktet. Skägg och skäggstubb minskar 
skyddseffekten avsevärt.
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Hver eneste dag blir frisører utsatt for støv når de klipper 
hår og eksponert for kjemikalier knyttet til bleking, farging 
og permanentbehandling. Mange nyser, opplever rennende 
nese og har stadig hodepine. Hendene oppleves ofte som 
røde, blodige og irriterte. Følgene er såpass alvorlig at mange 
frisører blir sykmeldte i lengre tid på grunn av eksem, 
astmaplager og kols.
 
Dette fører til at mange yrkesaktive frisører gir seg i tidlig 
alder. Sykefraværet er såpass høyt som 7,5 prosent i året.
 
- I dag møter vi, som alle andre, mye reklame som er pyntet 
på fra selgerne. De forteller lite om skadelige 
kjemikalier som produktene kan inneholde. Det viktigste er 
at frisørene bevisstgjøres, at de tar innover seg farene og 
hvordan de bør beskytte seg. Dessuten bør produsentene bli 
flinkere til å gi fra seg fakta om produktene, mener frisør Rita 
Andersson hos Hei Sveis i Hunndalen utenfor Gjøvik.

 ANSVARLIG: Hei Sveis frisør har stor fokus på arbeidsmiljø 
og trygghet både for kunder og ansatte.
 
- Faktisk er frisører en av yrkesgruppene med størst 
sykefravær i Norge på årsbasis, Langt foran tradisjonelt 
“farligere” jobber i industri og bygg- og anlegg. Det sier noe 
om viktigheten av å ta arbeidsmiljø og trygghet på jobben på 

Frisører i faresonen
Visste du at frisører er blant yrkesgruppene som har størst sykefravær i Norge? Daglig bruk av 
kjemiske produkter gjør at stadig flere i “myke” yrker blir skadet og sykmeldte.

TEKST: MARTHE KATRINE MYHRE FOTO: SKYDDA NORGE
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alvor, sier markedssjef Karoline Klatran i HMS-spesialisten 
Skydda Norge.
 
- Rita Andersson peker på et helt reelt problem. Det er den 
totale mengende støv og kjemikalier man blir utsatt for, 
som bestemmer helsefaren. For en kunde eller privatperson 
som blir eksponert for aceton én gang i måneden, er jo ikke 
dette noe problem. Men når du blir utsatt for kjemikalier 
åtte timer om dagen, fem dager i uken - da trengs det både 
åndedrettsvern, beskyttelsesmasker og hansker, forklarer 
Klatran. Hun samarbeider med produsenten Sundström om 
å levere flere typer støvmasker til frisørbransjen. Slik masker 
sikrer arbeiderne mot farlig eksponering dersom de jobber 
med produkter med høyt innhold av allergifremkallende 
kjemikalier.

- Det er tradisjonelt mindre aksept innenfor skjønnhets-
bransjen for å benytte åndedrettsvern enn det for eksempel 
er blant industriarbeidere. Men stadig flere innser at dette er 
viktig for helsa, og vi ser at etterspørselen etter riktig verne- 
utstyr øker. Alle som jobber med stoffet aceton - som blant 

annet finnes i neglelakkfjerner - bør absolutt bruke maske 
med et AX-filter som gjør at gass ikke blir pustet inn.  
I Finland har firmaet iLashLovers begynt å bruke verne- 
masker fast. De setter på falske øyevipper og bruker samme 
type lim som blir brukt på flyfabrikker. Da snakker vi plutselig 
om samme eksponering som i kjemisk industri.
 Tilbake i frisørsalongen utenfor Gjøvik, har Rita Andersson 
for lengst begynt å ta helse og arbeidsmiljø på alvor: 
 
- I vår salong har vi montert et punktavsug der vi blander 
hårfargen. Maske er også et veldig bra alternativ, spesielt ved 
bruk av nettopp produkter som vi vet er skadelige og ved bruk 
av hårspray, forklarer hun.
 
- Det er absolutt viktig å passe på hverandre og hele tiden 
være på i forhold til vår helse i vårt yrke. Kundene er jo trygge 
ettersom de kun er innom av og til, men for oss som jobber 
med dette dag ut og dag inn, så gjelder det å passe på. Mange 
er nok ikke klar over hva som kommer ut av produktene i 
løpet av en arbeidsdag.•

“...når du blir utsatt for kjemikalier åtte timer om dagen,  
fem dager i uken - da trengs det både åndedrettsvern,  

beskyttelsesmasker og hansker”
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DETTE MÅ DU VITE OM ÅNDEDRETTSVERN:

Risikoanalyse - valg av åndedrettsvern
I alle situasjoner hvor det foreligger fare 
for skadelige partikler eller gasser, skal 
arbeidstaker bruke åndedrettsvern. 
Åndedrettsvernet skal være tilpasset 
brukeren og arbeidsoppgaven. Enkelte 
typer luftforurensninger kan skade 
øynene, eller ved spesielt høye 
konsentrasjoner - også tas gjennom 
huden. Der slik fare er tilstede, skal 
åndedrettsvernet kombineres med 
øyevern, eventuelt beskyttelsesklær/-
hansker.
 

Oksygeninnhold under 19% 
I arbeidsmiljøer hvor oksygeninnholdet i luften er under 19%, eller 
hvor oksygeninnholdet ikke er målt, må det brukes åndedrettsvern 
med trykklufttilslutning.
Oksygenmangel 
Åndedrettsvern med filter må ikke brukes ved oksygenmangel.
Hvilke skadelige stoffer finnes i arbeidsmiljøet? 
- Er disse stoffene farlige? 
- Hvilke hygieniske grenseverdier finnes for hver av disse stoffene? 
- Finnes disse stoffene i gass eller partikkelform? 
- Hvor høy er konsentrasjonen av hver av disse stoffene?
Eksplosjonsfare? 
Forekommer arbeid i miljøer der fare for eksplosjon er tilstede skal 
eksplosjonssikkert utstyr (Ex) brukes. Jfr. ATEX-direktivet 94/9/EC 

Disse spørsmålene skal være besvart før 
åndedrettsvern velges:

Åndedrettsvern finnes i flere varianter

 Filtrerte halvmasker - Denne type åndedrettsvern består bare - eller for det meste - av filter- 
materiale. Luften passerer filtermaterialet ved innånding. Utånding passerer gjennom filtermaterialet 
eller gjennom utåndingsventil.

Halvmaske - Innåndingsluften passerer gjennom ett eller flere filter før den kommer inn i selve 
masken via en innåndingsventil. Utåndingsluften går gjennom en utåndingsventil. Når filteret er fullt, 
skrus dette av masken og byttes i et nytt. Innåndingsluft kan også tilføres via trykkluft eller vifte. 
Masken dekker hake, munn og nese.

Helmaske - Denne masketypen brukes på samme måte som en halvmaske. Den dekker øyne, nese, 
munn og hake. Filter med standardgjenger benyttes.

Viftedrevet åndedrettsvern - Innåndingsluften går via en vifte med ett eller flere filter, til hjelm, 
ansiktsskjerm, eller hette. Viften er batteridrevet. Utåndingsluften passerer gjennom utåndings- 
ventiler. Det kan kun benyttes filter av samme type som utstyret er testet og godkjent sammen med 
(systemtestet). Høyest komfort gis gjennom overtrykk.

Åndedrettsvern for trykkluft - Trykkluftsrensing er påkrevd før luften når brukeren. Luftstrømmen 
er enten konstant eller regulerbar med ventil. Alt ustyr som tilkobles i etterkant av trykkluftrenseren 
skal være testet og godkjent mot hverandre, dvs. slange, belte, regulator og åndedrettsvern (system-
testet).

Tenk på følgende for å nå høyeste beskyttelsesfaktor:
• Tetthet mot ansiktet
• Funksjonstest av ut- og innåndingsventil

• Riktig filter med tilstrekkelig kapasitet

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.
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Oversiktsregler - filterbeskyttelse
Åndedrettsvern kan deles inn i 2 hovedgrupper

1. FILTERBESKYTTELSE
Luften går gjennom et filter som renser luften. 
Kan kun brukes ved normalt oksygeninnhold i luften.

Mot gass/damp Mot partikler Mot gass og partikler  
kombinert

2. TRYKKLUFTSYSTEM/PRESSLUFTSAPPARATER
Luft fra uforurenset kilde. Verneutstyret er uavhengig av 
omgivende luft.

Bærbart åpent eller 
lukket system

Trykkluftsapparat med 
slange

Partikkelfilter klassifiseres avhengig av filtreringsgrad i henhold til EN 143:200 og EN 149.

GASSFILTER:

Etter metning av gassfilteret skjer gjennomslag i akselerende fart.
Filteret bør byttes i god tid før metning.

• Bruk kun filter fra uåpnet forpakning, og hvor ‘best før’-dato ikke er passert
• Filterbeskyttelse kan kun brukes når det er klare varselegenskaper som smak eller lukt
• Gassfilter beskytter kun mot gass

Fargekode Gassfilter type Bruksområde

A

AX

B
E
K

HG

Organiske gasser og damp med kokepunkt over 65 C,  
f.eks. løsemidler som lakknafta og tolven.

Organiske gasser og damp med kokepunkt mindre enn eller lik 65 C. 
Begrenset brukstid. Se bruksanvisning.

Uorganiske gasser og damp f.eks, klor, blåsyre, svovelsyre.

Sure gasser, f.eks. svoveldioksyd.

Amoniakk og visse aminer.

Kvikksølv. Begrenset brukstid. Se bruksanvisning.

BRUN

BRUN

GRÅ

GUL

GRØNN

RØD

FARGEKODE FILTERKLASSE FILTRERINGSGRAD 
(NaCl) tørre partikler

FILTRERINGSGRAD 
(parafinolje) våte partikler

EN 143 EN 143 EN 149 EN 143 EN 149 EN 143 EN149
Hvit P1* FFP1* 80% 80% 80% 80%
Hvit P2** FFP2** 94% 94% 94% 94
Hvit P3*** FFP3*** 99,95& 99% 99,95% 99%

* Ikke mot væskeaerosoler, radioaktive- og kreftfremkallende stoffer, mikroorganismer (bakterier, virus, 
sporer) eller mot biokjemiske stoffer (ensymer, hormoner).
** Ikke mot mikroorganismer (bakterier, virus, sporer) eller mot biokjemiske stoffer (ensymer, hormoner).
*** Beskytter mot alle typer partikler.

• En høyere klasse dekker også inn de lavere, dvs. P3 dekker inn både P1 og P2.
• Filteret skal byttes når filteret er skadet eller ved økt pustemotstand.
• Partikkelfilter beskytter kun mot partikler.
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Nesepolstring 
Komfortabel tetning 
rundt nesen.

ActivForm®   
Tilpasser seg automatisk
til ulike ansiktstyper-  
ingen nesebøyle trengs

Ventex® Ventil 
Ekstra stor åpning 
minsker varme og 
fukt.

Justerbart Bånd 
Rask, enkel og sikker 
å ta av og på.

DuraMesh® 
Sterk og holdbar 
struktur, slik at mas-
ken beholder formen.

Classic
• Robust og komfortabel
• DuraMesh®, ActivForm® og Ventex®Ventil
• Elastisk stropp som er enkel å ta på og av

Smart
• Komfortabel nesepolstring
• DuraMesh®, ActivForm® og Ventex®Ventil
• Elastisk stropp med klipslås som er enkel å ta 

på og av, og som kan henges rundt halsen

Smart Solo
• Komfortabel nesepolstring
• DuraMesh®, ActivForm® og Ventex®Ventil
• Justerbart hodebånd med ergonomisk 

hodestøtte som er enkel å ta på og av

Air
• Komfortabel nesepolstring
• Brettbar filterteknologi: 260% mer filteroverflate
• Individuelt pakket
• Ekstremt lavt pustemotstand
• Større filterkapasitet, lang levetid
• Finnes i to størrelser
• DuraMesh®, ActivForm® og Ventex®Ventil
• Elastisk stropp med klipslås som er enkel å ta på 

og av, og som kan henges rundt halsen

Air Plus
• Gjenbrukbar
• Termoelastisk ansiktsforsegling i hudvennlig og 

vaskbar TPE
• Brettbar filterteknologi: 260% mer filteroverflate
• Ekstremt lav åndedrettsmotstand
• Større filterkapasitet, lang levetid
• DuraMesh®, ActivForm® og Ventex®Ventil.
• Elastisk stropp med justerbar spenne som er enkel 

å ta på og av, og som kan henges rundt halsen

Støvmasker med god passform
ÅNDEDRETTSVERN FRA MOLDEX:

SKYDDAS Sortiment:  
240015 FFP2 NR D  
310501 FFP2 NR D V 
255501 FFP3 NR D V

SKYDDAS Sortiment:
248501 FFP2 NR D V
250501 FFP3 NR D V

SKYDDAS Sortiment:
249501 FFP2 NR D V

SKYDDAS Sortiment:
310501 FFP2 NR D V M/L 
315501 FFP2 NR D V S/M 
320501 FFP3 NR D V M/L 
325501 FFP3 NR D V S/M
Konsumentpack:
310511 FFP2 NR D V M/L

SKYDDAS Sortiment:
340501 FFP3 R D V
Konsumentpack:
340512 FFP3 R D V
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Setter ny standard for gromlyd 
Hørselvern dreier seg ikke lengre bare om å beskytte ørene. Det dreier seg like mye om  
god lytteopplevelse i øreklokkene som brukes. Våren 2018 setter Zekler en helt ny standard  
for god lyd med nye True Sound 412S.

TEKST: PÅL TØMMERHOEL | FOTO: SKYDDA NORGE/MEDIAMENN

- De aller fleste, profesjonelle hørselvern har god støy- 
demping. Det tar vi på en måte for gitt. Det som nå avgjør 
hvilke øreklokker man velger, er hvor god lydkvaliteten er når 
du skal høre på musikk eller radio, forklarer markedssjef i 
Skydda Norge, Karoline Klatran. 

Ettersom trådløs streaming er i ferd med å bli  ”allemanns- 
eie” takket være raske mobilnett og bluetooth-teknologi, 
stilles det nye og langt større krav til øreklokker som  
tradisjonelt er blitt brukt som hørselvern. 

Forventer god lyd - Faktum er jo at folk i dag bruker  
øretelefoner overalt i dagliglivet og har vent seg til gode  
lytteropplevelser. Da er det jo naturlig å forvente at  
øreklokkene som brukes på jobb gir samme kvalitet og 
komfort. Det er noe vi har brukt mye tid og ressurser på å få 
til, forklarer Per Arne Hauglid, salgssjef i produsenten Zekler. 

I mars er Zekler klar med modellen True Sound 412S, som 
setter en helt ny standard for gromlyd på øret under arbeid. 
- Klokkene inneholder en helt ny lydkrets. Den er beregnet 
til bruk for lettere industri som bygg- og anleggsbransjen og 
skal gi brukeren en helt annerledes lytteropplevelse. Den har 
i tillegg skjult mikrofon for å ta i mot mobilsamtaler, og tre 
nedsenkede knapper for enkel betjening. Komfort og  
funksjonalitet er det som gjelder, understreker Hauglid. 

Alt starter med mobilen - Mobilen er utgangspunktet for 
all streaming, og her er det apper som gjelder - også for 
nettradio. Man kan også enkelt gå inn på radiokanalene sine 
nettsider for å lytte. På nettradio ligger også mange av radio-
programmene lagret og kan høres påny - i tilfelle du ikke fikk 
med deg siste episode av Radioresepsjonen. 

Du kan koble en PC, Mac, mobil eller et nettbrett til en  
hvilken som helst radio, så lenge den har en eller annen form 
for lydinngang eller støtter trådløs overføring via Bluetooth - 
og det gjør Zekler 412S,  samt de aller fleste telefoner i dag! 

Jobber bedre med musikk - Studier utført ved Universitetet 
i Sheffields musikkfakultet i Storbritannia viser nemlig at du 
føler deg bedre på arbeidsplassen dersom du får ha go ́låta 
på øret - og følgelig også utfører en bedre jobb.  Studien viser 
at 80 prosent av arbeiderne som deltok i undesøkelsen hørte 
på musikk mens de jobbet. 

- Vi vet at det spilles mye musikk rundt om på arbeids- 
plassene i Norge også. Ettersom den personlige smaken 
gjerne varierer fra Metallica til Marcus og Martinus, velger 
de fleste klokelig nok å høre på musikk med høretelefoner - 
både for å skåne andre og for å kunne konsentrere seg bedre, 
sier Karoline Klatran i Skydda Norge. •

NYHET!
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Udempet støy og valg av hørselvern
DETTE MÅ DU VITE OM HØRSELVERN:

Hvilke støynivåer og regler gjelder på 
arbeidsplassen?
Nedstående eksempler beskrives ut fra de svenske innsats- 
og grenseverdiene. Undersøk hva som gjelder i det landet 
eller på den arbeidsplassen du skal bruke vernet, da det kan 
være andre krav som gjelder der.

Høyeste tillatte støynivå for når støybekjempende tiltak, 
informasjon og opplæring må gjennomføres og hørselvern 
skal være tilgjengelig for arbeidstakeren:

• Daglig støyeksponeringsnivå LEKS,8h: 80 (dB)
• Impulstoppverdi LpCpeak: 135 (dB)

Høyeste tillatte støynivå for når hørselvern må brukes, støy-
kjempende tiltak, informasjon og opplæring samt hørsel-
undersøkelse tilbys:

• Daglig støyeksponeringsnivå LEKS, 9h: 85 (dB)*
• Maksimalt A-veid lydnivå LpAFmaks: 115 (dB)**
• Impulstoppverdi LpCpeak: 135***

Høyeste tillatte støynivå i hørselvernet (når du har valgt 
hørselvernet og regnet ut hvilket nivå du får inn på øret):

• Daglig støyeksponeringsnivå LEKS,8h: 85 (dB)*
• Maksimalt A-veid lydnivå LpAFmaks: 115 (dB)**
• Impulstoppverdi LpCpeak: 135 (dB)***

OBS! Ved støynivåer over 95dB må en nøyaktig støymåling til 
for at du skal kunne velge riktig hørselvern.

Hvordan kan du vite hvilket beskyttelsesnivå du behøver?
Valget av hørselvern gjøres med grunnlag i noen få 
parametere - vernets komfort, bruksområde og hviken støy 
du må beskytte deg mot. Dempingen skal verken være for 
høy eller for lav. Når du skal velge hørselvern må du først 
skaffe tilveie informasjon om støyens karakter - lydnivå 
(dB), varighet, frekvensinnhold (Hz) og eventuelle innslag av 
impulslyd - for på en så sikker måte som mulig å kunne velge 
riktig beskyttelsesnivå.

Andre forhold å tenke på ved valg av hørselvern
Tenk at det kan være motiverende å bruke hørselvern selv i 
støy med relativt lave lydnivåer, omkring 75-80dB(A). Dette 
fordi særskilt følsomme personer kan risikere å få støy-
skader selv ved lavere nivåer enn de øvrige innsatsverdiene. 
Bruk i disse lavere nivåene kan også være aktuelt for 
personer som samtidig er eksponert for ototoksiske stoffer 
eller for støy og vibrasjoner (Ototoksiske stoffer er 
kjemiske stoffer som ved innånding eller hudeksponering kan 
skade eller forandre innerøret eller hørselnervens funksjon 
eller struktur og derigjennom forårsake akutt eller kronisk 
hørselnedsetting og/eller balanseforstyrrelser).

At hørselvernet tilbyr god komfort er natuligvis viktig, likeså 
at du får riktig dempingsnivå og at det finnes et hørselvern 
som passer deg i ditt arbeide.

Tenk også på at hår og skjeggstubb kan føre til at støy “lekker 
inn” og dermed påvirker dempingsverdien negativt.

Når man kombinerer hørselvern med annet verneutstyr er 
det viktig at hørselvernets demping ikke reduseres på grunn 
av kombinasjonen.

• Hørselvernet skal brukes under annet  verneutstyr og 
luer.

• Ved bruk av åndedrettsvern er det viktig at åndedretts- 
vernets bånd ikke hindrer øreklokkens tetningsringer i 
å tette godt mot huden.

• Vernebrillens stenger kan redusere dempingsevnen 
dramatisk. For å unngå dette er det viktig at du velger 
vernebriller med tynne stenger i riktig størrelse.

• Når det gjelder hørselvern for montering på hjelm 
skal man alltid velge kombinasjoner som er særskilt 
utprøvd og godkjent for bruk sammen.

• Ved bruk av ansiktsvisir er det viktig at visiret passer 
til det øvrige utstyret og at det ikke kommer i kontakt 
med noen del av hørselvernet.

* Daglig støyeksponeringsnivå LEKS,8h = gjennomsnittlig verdi 
målt over 8h.
** Maksimalt A-veid lydnivå LpAFmax = dette maksimalnivået 
må ikke i noe tilfelle overstiges (ved øret) enten med eller uten 
hørselvern. Disse verdiene måles med A-filter, som best avspeiler 
hvoran øret oppfatter lyd.
*** Impulstoppverdi LpCpeak = impulslyd er til forskjell fra 
maksimalt A-veid lydnivå en meget sterk, høy lyd av kort varighet, 
f.eks. et geværskudd, som oftest er for raskt til at vi kan oppfatte 
det virkelige nivået. Det er dette som gjør impulslyd ekstra 
farlig. impulslyd måles med C-filter. C-filter brukes også ved 
HML-beregning fordi det til forskjell fra A-filter tar større hensyn 
til bl.a. lavfrekvent støy.
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  Visste du at...
• det koster minst 10 ganger mer å rehabilitere en hørselskadet 

person enn å forebygge skaden?

• støy fungerer på en måte som radioaktiv stråling? Vi tåler kun en 
begrenset dose hver dag.

• støydosens størrelse avhenger av tid og lydnivå?

• det er hørselcellene lengst inne i øret som skades, og de kan 
aldri leges? Skaden blir permanent.

• et komfortabelt hørselvern, avpasset etter det støynivået man 
oppholder seg i, er den beste garantien for at man bruker hør-
selvernet 100% av arbeidstiden, og dermed får en sikker beskyt-
telse mot hørselskader?

• et annet viktig aspekt for å oppmuntre til 100% bæretid er at 
brukeren har et hørselvern som gir god taleoppfattelse?

Bæretid 100%
Gir forventet beskyttelse.

Bæretid 99%
5 minutter “slurv” i løpet 
av dagen minsker hørse-
lens effekt merkbart.

Bæretid 90%
Man kan ikke lenger 
forvente seg noen sikker 
beskyttelse.

Hvordan avsløre skadelig støy?
Skadelig støy er en kombinasjon av det faktiske lydnivået og den tiden man eksponeres for det. 
Som et eksempel kan det nevnes at man ved 15 minutters opphold i 100 dB A-veiet lydnivå blir 
utsatt for samme dose støy som 8 timer i 85 dB A-veiet lydnivå. Det er derfor viktig å danne seg 
et bilde av all støy på arbeidsplassen.

dB (A)

140

130

120

110

100

90

80

70

Gjennomsnitt i
industrien

Eksponering over lengre tid kan 
forårsake middels til alvorlig 
hørselskade. Vær ekstra nøye med 
hørselvern

Støvsuger

Eksponering under lengre tid kan 
forårsake lettere hørselskade. 
Hørselvern anbefales.

Eksponering over lengre tid kan forårsake 
middels til alvorlige hørselskader. Vær 
ekstra nøye med hørselvern.

Kort eksponering kan forårsake 
permanent hørselskade.

Startende jetfly

Smerteterskel
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Redder liv ved tunnelbrann 
Det siste året har alvorlige branner rammet Hanekleivtunnelen, Oslofjordtunnelen og  
Fjærlandstunnelen i Sogn. For bilister kan en enkel flukthette bety forskjell på liv og død. 

TEKST: PREBEN SPARRE-ENGER | FOTO: SKYDDA NORGE

I 2017 ble Hanekleivtunnelen rammet av bilbrann, også  
Oslofjordtunnelen og Fjærlandstunnelen i Sogn ble for kort 
tid siden utsatt for svært dramatiske branner. 
  
Dette er kun tre av en lang rekke alvorlige tunnelbranner i 
Norge de senere årene. Årlig er det i snitt over 20 branner 
i de 1100 tunnelene på det norske riks- og fylkesvegnettet, 
viser tall fra Statens vegvesen. 
  
Med en såkalt flukthette plassert i bilen kan bilistene 
beskytte seg mot giftig røyk under en tunnelbrann. Hetten er 
spesialdesignet for bruk i farlige situasjoner, og er en billig 
forsikring dersom katastrofen først er ute. 

- Røyken og gassen som utvikles ved slike branner er det  
aller skumleste. Det er de man i første omgangen må 
beskytte seg mot for å ha mulighet til å komme seg trygt i 

sikkerhet, forklarer markedssjef Karoline Klatran hos  
verneutstyrsprodusenten Skydda Norge. 
  
Flukthetten er utstyrt med åndedrettsvern i kombinasjon med 
hette, og beskytter mot karbonmonoksid og giftige gasser 
som dannes ved en brann. 
  
Norges Automobil-Forbund (NAF) ser positivt på at slike  
sikkerhetsprodukter blir bedre kjent blant landets bilister. 
  
– En flukthette er et interessant produkt som kan være med 
på å redde liv, mener kommunikasjonsrådgiver Jan Ivar 
Engebretsen. 
 
I Norge har flere enn 40 tunneler på riks- og fylkesveinettet 6 
prosent stigning eller mer. 
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Belastningen slike stigninger gir - spesielt på tyngre kjøretøy 
- gjør disse tunnelene til verstinger når det gjelder brannfare. 
  
– Flukthetten er svært velegnet for yrkessjåfører, eller andre, 
som kjører mye i tunnel. Men i prinsippet bør alle ha en  
flukthette eller flere liggende i bilen. Masken beskytter deg 
mot giftig røyk i en halv time, 
forteller Klatran i Skydda Norge. 
  
Hetten er enkel å oppbevare i 
bilen. Den ligger i en vakuum- 
pakket aluminiumspose, og 
veier bare 590 gram. Flukthetten 
åpnes kun ved behov, og kan 
derfor ligge i ti år uten at den 
trenger å byttes ut.

– Sikkerhet rundt tunnelbrann 
er en kompleks problemstilling. 
Men vi mener at et viktig steg på 
veien er å plassere ut flukthetter som en del av  
nødberedskapen i utsatte tunneler. Det er en billig forsikring. 
Mange tunneler i Norge er potensielle dødsfeller ved kraftig  
røykutvikling, og da er det bedre å være føre var, mener  
Karoline Klatran.
  
Skadesjef i Nemi Forsikring, Tom Stian Solstad mener  
flukthetten er et positiv bidrag til økt sikkerhet for bilister. 
  
- Vi ønsker alle tiltak som kan øke trafikksikkerheten  
velkommen, og mener flukthetten er et godt bidrag. Trolig er 
det et produkt som et mest aktuelt for profesjonelle sjåfører, 
sier Solstad.•

DERFOR ER TUNNELBRANNER  
FARLIGERE ENN ANDRE BRANNER:
  

• Røyken og ilden legger seg langsetter taket. Stein- 
veggene rundt tunnelen absorberer varmen fra ilden, 
slik at temperaturen blir høyere enn i en brann på et 
åpent område. Dette øker faren for overtenning,  
særlig hvis det finnes brennbart isolasjonsmateriale i  
taket. Sammen med en trakteffekt – som forsterker 
evt. vind utenfra og bevegelser i luften som skyldes 
brannen – gjør dette at en tunnelbrann kan utvikle seg 
til en ildstorm.   

• Røyken blir langt mer konsentrert enn ved en brann av 
tilsvarende omfang på et åpent område. Den blir  
dermed tilsvarende giftigere og gjør det også  
vanskelig å orientere seg.  

• Konsentrasjonen av branngasser blir tilsvarende 
høyere, dermed også faren for en eksplosiv utvikling 
av brannen. 

• Eksplosjoner får sterkere virkning enn i friluft fordi 
trykkbølgene kastes tilbake fra vegger og tak. 

• Det kan være ytterst vanskelig – i praksis umulig –  
å rømme fra en tunnelbrann, særlig i en lang tunnel.

DETTE GJØR DU VED TUNNELBRANN:  

1. Varsle vegtrafikksentralen gjennom nødtelefonene,  
ikke bruk mobil. Slik kan Statens vegvesens Veg-
trafikksentral se hvilken tunnel og hvor i tunnelen 
du bevinner seg. 

2. Befinner du deg i en ettløpstunnel der trafikken går 
i begge retninger, må du varsle møtende trafikk, 
og deretter  vurdere om du kan snu og kjøre ut. 
Går det ikke må man komme seg til nærmeste 
nødutgang. 

3. Befinner man seg i en toløpstunnel der all trafikk 
går i en retning, må man ikke snu, men heller 
forlate bilen og gå til nærmeste nødutgang. 

4. Kjør aldri inn i en tunnel som er stengt med bom 
eller røde lys. 

5. Bruk brannslukkingsapparatene i tunnelen ved 
brann. Dette vil sørge for at brannalarmen utløses 
på vegtrafikksentralen og tunnelen stenges.

Karoline Klatran, markeds- 
ansvarlig i Skydda Norge

Kilde: Statens veivesen

Kilde: Statens veivesen
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Team Skydda:

Vegard Aune
CEO Skydda Norge

Ole Ragnar Skredderberget
Salgssjef

Karoline Klatran
Markedsansvarlig

Paul-Erik Markussen
Regionsansvarlig  
Nord-Norge

Bård Kulseth
Regionsansvarlig  
Øst-Norge

Jan Asle Espeland
Regionsansvarlig  
Sør-Norge

I Skydda Norge er vi glade mennesker – og glad i mennesker. For oss er det 
nemlig én ting som er viktigere enn alt annet: trygghet på arbeidsplassen. 
 
Hver eneste dag jobber alle våre ansatte for at de som arbeider innenfor industri, bygg og anlegg og 
oljebransjen skal gå hjem fra jobb like uskadet som da de kom. Og vi vet hva vi driver med. Blant våre 
medarbeidere finner du bransjens mest kompetente og erfarne rådgivere innenfor helse, miljø og sikkerhet. 
 
Å jobbe med oss betyr at du får tilgang til unik kunnskap og erfaring. Vi er bransjeledende på tjenester og 
service, og som kunde hos oss får du tilgang til markedets beste produktsortiment. I Skydda Norge anbefaler 
vi alltid riktig produkt basert på ditt behov. Og vi er lette å jobbe med!
 
Smarte verktøy og kunnskapsrike ansatte gjør at Skydda Norge alltid er tilgjengelige på en hurtig og 
effektiv måte. For helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen må være enkelt, effektivt og lønnsomt. Dét kan 
du være trygg på at vi i Skydda Norge tar på alvor. 



39

Marianne Petersen
Markedskoordinator

Roar Lundsbakken
Innesalg/Teknisk support

Tore Sogn
Innesalg/Teknisk support

Dan Henriksen
Business Controller

Hannah Grøttum
NOBB- og registeransvarlig

Espen Jensen
Key Account Manager

Roger Zonbrandt
Head of Assortment & 
Purchasing

Anita Heede
Innesalg/Retur &  
reklamasjoner

Ruth Elizabeth Gjernes Avila
E-commerce ansvarlig/
Grafisk designer
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Kontaktinfo:
Skydda Norge AS
Brynsengveien 2, 0667 Oslo
E-post: post@skydda.no
Tlf: 22 88 44 10

SKYDDA.NO


