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S1 - extra universal rengøring
- det multianvendelige rengøringsmiddel

S-1 EXTRA er udviklet som et grovrengøringsmiddel til all-round brug i mange forskellige brancher og med dets 
bredspektrede anvendelighed kan det erstatte en række andre rengøringsmidler. 

S-1 EXTRA er stærkt alkalisk og bakteriedræbende, fjerner let fedt, proteiner, sod, olie og andet snavs fra alle over-
flader.

Anvendelse: Blandes i forholdet 1 del S-1 EXTRA til 10-20 dele vand. 
Påføres med børste, svamp eller forstøver. Virkningstid 10-15 min, herefter afskylles med rigeligt vand.

Opbevaring: Veltillukket i original beholder. Frostfrit. Utilgængeligt for børn.

Da S-1 EXTRA er et meget kraftigt rengøringsmiddel skal de anbefalede doseringer følges nøje. Yderligere data: Sikkerhedsdatablad 009.
Hvor der er overflader i direkte kontakt med fødevarer, bruges S-2 EXTRA, tilvirket specifikt til dette brug og godkendt af det Danske Veterinærdirektorat.
Yderligere oplysninger gives af rengøringseksperterne på Nordic Kemilux, der også gerne diskuterer nye anvendelsesområder for S-1 EXTRA

Produktet kan anbefales til følgende:
 � Daglig rengøring af flisegulve, betongulve og kunststofgulve
 � Produktionslokaler, hvor der ønskes kontrol med bakteriefloraen 

S-1 EXTRA dræber salmonella og listeria stammer
 � Grovrengøring af malede overflader uden at skade malingen
 � Trykspuling af erhvervskøretøjer, både karosseri og chassis
 � Rengøring af tilsodede genstande og bygninger efter ildebrand
 � Afvaskning af olierede og indfedtede maskindele
 � Iblødsætningsmiddel til meget snavset arbejdstøj

S1 - extra
Produceret i henhold til 
iSo 9001:2008 standard

S1 - ExTra leveres i 1L, 5 L, 10 L, 20 L og 210 L beholdere.
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S2 - extra universal rengøring
- grovrengøringsmiddel til levnedsmiddelindustrien

Der stilles meget høje krav til rengøring indenfor fødevareproduktionen. Tillige med krav om kontrol af bakterievækst 
skal tilstedeværelsen af kemikalierester efter rengøringen være minimal. 

S-2 EXTRA er et all-round grovrengøringsmiddel godkendt af Veterinærdirektoratet til anvendelse på overflader i 
direkte kontakt med fødevarer.

S-2 EXTRA er stærkt alkalisk og opløser let protein, fedt, olie og andet snavs på alle vaskbare overflader. 

S-2 EXTRA er desuden et bakteriedræbende middel, hvilket giver ekstra sikkerhed, når den efterfølgende desinfektion 
er foretaget.

Anvendelse: Blandes i forholdet 1 del S-2 EXTRA til 10-20 dele vand. 
Påføres med børste, svamp eller forstøver. Virkningstid 10-15 min,  herefter afskylles med rigeligt vand.

Opbevaring: Veltillukket i original beholder. Frostfrit. Utilgængeligt for børn

Da S-2 EXTRA er et meget kraftigt rengøringsmiddel skal de anbefalede doseringer følges nøje. Yderligere data: Sikkerhedsdatablad 003. 
Yderligere oplysninger gives af rengøringseksperterne på Nordic Kemilux, der også gerne diskuterer nye anvendelsesområder for S-2 EXTRA

Produktet kan anbefales til følgende:
 � Gulve og vægge i produktionslokaler
 � Trykspuling af maskiner og maskindele
 � Iblødsætningsmiddel til meget snavset arbejdstøj 

S2-extra
Produceret i henhold til 
iSo 9001:2008 standard

S2-EXTRA leveres i 5 L, 10 L, 20 L og 210 L beholdere.
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iNduSTriSkum   

- effektiv allround rengøringsmiddel til skumanlæg

INDUSTRISKUM er et stærkt alkalisk rengøringsmiddel til levnedsmiddel- og fiskeindustrien til skumanlæg som let 
opløser fedt, proteiner, sod, olie og andet snavs fra alle overflader.

INDUSTRISKUM har en ekstra god vedhæftning som sikrer lang virkningstid og dermed et bedre resultat

Anvendelse: Blandes i forholdet 1 del INDUSTRISKUM til 50-100 dele vand. Påføres med børste, svamp eller 
forstøver. Virkningstid 10-15 min, herefter afskylles med rigeligt vand.

Opbevaring: Veltillukket i original beholder. Frostfrit. Utilgængeligt for børn.

Da INDUSTRISKUM er et meget kraftigt rengøringsmiddel skal de anbefalede doseringer følges nøje. Yderligere data: Sikkerhedsdatablad 048. 
Yderligere oplysninger gives af rengøringseksperterne på Nordic Kemilux, der også gerne diskuterer nye anvendelsesområder for INDUSTRISKUM

Produktet kan anbefales til følgende:
 � Gulve og vægge i produktionslokaler
 � Trykspuling af maskiner og maskindele
 � Tankrens

iNduSTriSkum
Produceret i henhold til
iSo 9001:2008 standard

INDUSTRISKUM leveres i 10 L, 20 L og 210 L beholdere.
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HG-2 exTrA 
- universal grovrengøringsmiddel til levnedsmiddelindustrien

Indenfor levnedsmiddelproduktionen er det vigtigt at holde et vågent øje med rengøringsprocedurerne, for ikke 
at få problemer med bakterieforureninger af færdigvaren. Når flader på maskiner og bygningsdele skal desinficeres 
må de være absolut rene og glatte.

HG-2 EXTRA rengør og afkalker på én gang, hvilket giver rene og glatte overflader, klar til desinfektion.

Mange levnedsmiddel virksomheder, der dagligt rengør med et basisk rengøringsmiddel, som f.eks. S-2 EXTRA fra 
Nordic Kemilux, anvender det sure HG-2 EXTRA som alternativt middel. Ved at veksle mellem S-2 EXTRA og HG-2 
EXTRA forhindres opblomstring af resistente bakteriestammer.

Anvendelse: Blandes i forholdet 1 del HG-2 EXTRA til 10 dele vand. 
Påføres med børste, svamp eller forstøver. Virkningstid 10-15 min, herefter afskylles med rigeligt vand.

Opbevaring: Veltillukket i original beholder. Frostfrit. Utilgængeligt for børn.

Yderligere data: Sikkerhedsdatablad 004. Yderligere oplysninger gives af rengøringseksperterne på Nordic Kemilux, der også gerne diskuterer nye 
anvendelsesområder for HG-2  EXTRA

Produktet kan anbefales til følgende:
 � Gulve og vægge i produktionslokaler
 � Maskiner og maskindele
 � Til anvendelse i skumanlæg
 � Til fjernelse af løberust

HG-2 exTrA
Produceret i henhold til 
iSo 9001:2008 standard

HG-2 Extra leveres i 10 L, 20 L og 210 L beholdere.

Udvikler giftig gas ved blanding med klorholdige midler.
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H-79 AffedtNiNgsmiddel
- affedtningsmiddel til opløsning af olie, fedt, tjære og asfalt

H 79 er et yderst effektivt affedtningsmiddel med mange anvendelses 
muligheder indenfor flere industrier. H-79 er særligt effektivt mod olie, 
fedt, tjære og asfalt.

Anvendelse: Anvendes ufortyndet. Påføres med sprøjte eller pensel. 
Maskindele kan eventuelt lægges ned i opløsningen. 
Virkningstid 5-10 min. Derefter skylles, og evt. børstes efter med vand.

Opbevaring: Veltillukket i original beholder. Frostfrit. Brandsikkert.
Utilgængeligt for børn.

Yderligere data: Sikkerhedsdatablad 001. Yderligere oplysninger gives af rengøringseksperterne på Nordic Kemilux, der også gerne diskuterer nye 
anvendelsesområder for H-79

Produktet kan anbefales til følgende:
 � Fjernelse af oliehinder og snavs fra maskindele
 � Fjernelse af fedt eller tjære fra tøj
 � Opblødning af asfaltpletter på bilen inden vask

H-79 AffedtNiNgsmiddel
Produceret i henhold til
iso 9001:2008 standard

H-79 leveres i 5 L, 10 L og 20 L beholdere.
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H-80 affedtNiNgsmiddel
- Vandbaseret affedtningsmiddel til opløsning af olie, fedt,   
   tjære og asfalt

H 80 er et effektivt affedtningsmiddel med mange anvendelsesmulighe-
der indenfor flere industrier. H-80 er særligt effektivt mod olie, fedt, tjære 
og asfalt.

Anvendelse: Anvendes ufortyndet. Påføres med sprøjte eller pensel. 
Maskindele kan eventuelt lægges ned i opløsningen. 
Virkningstid 10-15 min. Derefter skylles, og evt. børstes efter med vand.

Opbevaring: Veltillukket i original beholder. Frostfrit. 
Utilgængeligt for børn.

Yderligere data: Sikkerhedsdatablad 046. Yderligere oplysninger gives af rengøringseksperterne på Nordic Kemilux, der også gerne diskuterer nye 
anvendelsesområder for H-80

Produktet kan anbefales til følgende:
 � Fjernelse af oliehinder og snavs fra maskindele
 � Fjernelse af fedt eller tjære fra tøj
 � Opblødning af asfaltpletter på bilen inden vask

H-80  affedtNiNgsmiddel
Produced according to 
iso 9001:2008 standard

H-80 fåes i 10L, 20 L og 210 L beholdere.
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rustfjerNer   

- effektivt mod løberust på metal, glasfiber, plast og malede overflader

Udendørs overflader skæmmes ofte af løberust. Rusten udgør sjældent nogen korrosionsfare for bundmaterialet, 
men giver indtryk af dårlig vedligeholdelse.

Rustmisfarvede overflader af metal, glasfiber og plastik samt malede overflader kan behandles med RUSTFJERNER 
så de efterfølgende fremstår som nymalede.

Ved afvaskning med RUSTFJERNER på malingsflader sikres bedre hæftegrund for nymaling.

Galvaniserede emner og nylon tåler ikke RUSTFJERNER og midlet må ikke komme i kontakt med klorholdige 
midler da der kan udvikles giftig gas.

Anvendelse: Anvendes ufortyndet eller eventuelt fortyndet med vand. Smør eller sprøjt RUSTFJERNER på 
området. Vent et øjeblik. Afskyl derefter med vand.

Opbevaring: Veltillukket i original beholder. Frostfrit. Under lås og utilgængeligt for børn.

Yderligere data: Sikkerhedsdatablad 002.Yderligere oplysninger gives af rengøringseksperterne på Nordic Kemilux, der også gerne diskuterer nye 
anvendelsesområder for RUSTFJERNER

Produktet kan anbefales til følgende:
 � Fjernelse af løberust fra overflader af metal, glasfiber, plast
 � Stærkt anløbne kobbergenstande

rustfjerNer
Produceret i henhold til 
iso 9001:2008 standard

RUSTFJERNER leveres i 10 L, 20 L og 210 L beholdere.
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rustvask   

- effektivt mod løberust på plast, metal, glasfiber og malede overflader

Udendørs overflader skæmmes ofte af løberust. Rusten udgør sjældent nogen korrosionsfare for bundmaterialet, 
men giver indtryk af dårlig vedligeholdelse.

Rustmisfarvede overflader af metal, glasfiber og plastik samt malede overflader kan behandles med RUSTFJERNER 
så de efterfølgende fremstår som nymalede.

Ved afvaskning med RUSTVASK på malingsflader sikres bedre hæftegrund for nymaling.

Er overfladen hårdt angrebet af rust kan den endnu kraftigere RUSTFJERNER fra Nordic Kemilux anbefales. 

Galvaniserede emner og nylon tåler ikke RUSTVASK og midlet må ikke komme i kontakt med klorholdige midler da 
der kan udvikles giftig gas.

Anvendelse: Anvendes ufortyndet eller eventuelt fortyndet med vand. Smør eller sprøjt RUSTVASK på området. 
Vent et øjeblik. Afskyl derefter med vand.

Opbevaring: Veltillukket i original beholder. Frostfrit. Under lås og utilgængeligt for børn.

Yderligere data: Sikkerhedsdatablad 004a. Yderligere oplysninger gives af rengøringseksperterne på Nordic Kemilux, der også gerne diskuterer nye 
anvendelsesområder for RUSTVASK

Produktet kan anbefales til følgende:
 � Fjernelse af løberust fra overflader af metal, glasfiber, plast
 � Stærkt anløbne kobbergenstande

rustvask
Produceret i henhold til 
iso 9001:2008 standard

RUSTVASK leveres i 10 L og 20 L beholdere.
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sterilux 
- desinfektionsmiddel til levnedsmiddelindustrien

STERILUX er et effektivt desinfektionsmiddel til gulve, vægge og produktionsudstyr i levnedsmiddel- og fiskeindu-
strivirksomheder. Godkendt af fødevaredirektoratet.

Anvendelse: Blandes i forholdet 1 del STERILUX til 100 dele vand. 
Påføres bedst med lavtrykssprøjte. Mindre udstyr lægges i opløsningen. 
Lad STERILUX virke i mindst 10 minutter. Afskylles derefter med rigeligt vand. Må ikke indtørre.

Opbevaring: Veltillukket i original beholder. Frostfrit. Utilgængeligt for børn.

Da STERILUX er et meget kraftigt desinfektionsmiddel skal de anbefalede doseringer følges nøje. Yderligere data: Sikkerhedsdatablad 011. 
Yderligere oplysninger gives af rengøringseksperterne på Nordic Kemilux, der også gerne diskuterer nye anvendelsesområder for STERILUX

Produktet kan anbefales til følgende:
 � Gulve og vægge i produktionslokaler
 � Maskiner og maskindele
 � Desinfektion af tanke og vådfoderanlæg

sterilux
Produceret i henhold til 
iso 9001:2008 standard

STERILUX leveres i 10 L beholder.
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håNdværN
- produceres i natur- og syntetiske materialer

Vi fører alle typer handsker i oksehud/spalt, svineskind/spalt, gede- og fåreskind, NBR, PVC, 
nitril, gummi/latex, PE, PVA, neoprene, butyl og  viton.

Varenr.: 512
Long John
Ideal til anvendelse i våde og beskidte omgivelser. Giver en god mekanisk 
beskyttelse og er resistent mod olie.

Varenr.:503
Bettina latexhanske 0,45 mm blå
CE str. 8-11
Pakkestr. 12/144 par

Varenr.: 504
Pura
Vinylhandske m/kraftig 
velurisering, blå 31 cm – 0,50 mm
CE str. 7-10
Pakkestr. 12/144 par

håNdværN

Varenr.: 506
Maxim PU-nitril dyppet nylonhandske, sort
CE str. 6-11
Pakkestr. 12/144 par
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Varenr.: 505
Gepard
Oksehudshandske m/hel håndflade, halvforet, naturfarvet
CE str. 7-12
Pakkestr. 12/60 par

Varenr.: 502
LUX bomulds interlockhandske
CE str. 7 + 9
Pakkestr. 12/600 par

Varenr.: 511
Select latex
Latexhandske m/pudder. 
(æske á 100 stk.)
Str. S-XL, kartonstr. 10 æsker

Varenr.: 510
Matrix vinyl
Vinylhandske m/pudder (æske á 100 stk.)
Str. S-XL, kartonstr. 10 æskerStr. S-XL, kartonstr. 10 æsker
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Fodtøj
- fuldkommen vandtæt konstruktion.

Varenr. 630 
Gummistøvle 
Fremstillet af PVC og nitrilgummi i en fuldkommen vandtæt konstruktion. 
Indbygget beskyttelseståkappe. 
Skridhæmmende, anti statisk.

Varenr. 631
Gummistøvle 
Fremstillet af PVC og nitrilgummi i en fuldkommen vandtæt konstruktion. 
Indbygget beskyttelseståkappe. 
Skridhæmmende, anti statisk. 
Har desuden sømværn i midtsålen.

Fodtøj
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Varenr.: 620
Beskyttelsesdragt 
Beskyttelsesdragt. Hvid. 60 g./m².
Godkendt i klasse 5 (partikeltæt) og 6 (begrænset stænktæt).
Dragten er med lynlås og hætte samt elastik ved hætte, håndled og ankler.
Str.: L-3XL

Varenr.: 621
Beskyttelsesdragt 
Protec Plus beskyttelsesdragt klasse 4 (stænktæt), 5 (partikeltæt) og 6 (begrænset stænktæt). 
Hvid beskyttelsesdragt med hætte og svejsede sømme. Elastik ved håndled, ankler og i taljen. 
Selvklæbende klap over lynlås. To-vejs lynlås
Str.: M-2XL
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beskyttelsesdragter
- udviklet og designet til professionel brug

beskyttelsesdragter
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Varenr.: 531
FFP2 støvmaske m/ventil 
Forsynet med justerbar næsebøjle og blødt skumindlæg over næseroden. 
Kan bruges mod støvpartikler med grænseværdi under 5mg/m3

Varenr.: 533
Halvmaske termoplast 
Letvægtskonstruktion. Nem at anvende, ergonomisk udformet. 
Blødt ikke allergifremkaldende materiale. Designet med tvillingefilter, der reducerer
åndedrætsmodstanden. Talemembran. 3M Bajonetfatning.
Str.: S (6100) M (6200) L 6300)

Varenr.: 532
FFP3 støvmaske m/ventil 
Forsynet med justerbar næsebøjle og blødt skumindlæg over næseroden. 
Kan bruges mod støvpartikler med grænseværdi under 5mg/m3 samt mod radioaktivt
støv, bakterier og vira.

Varenr.: 534
Helmaske, silikone
Ekstrem let, kun 450 g. Har et stort synsfelt med ridse- og slagfast Polykarbonatglas. 
Blødt ikke allergifremkaldende materiale. Designet med tvillingefilter, der reducerer 
åndedrætsmodstanden. Firestrops ophæng, let at tage af og på. 
Talemembran. 3M Bajonetfatning
Str.: S (6700) M (6800) L 6900)
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åNdedrætsværN
- udviklet og designet til professionel brug

åNdedrætsværN



Nordic kemilux 
- the clean connection

 Nordic Kemilux
Torvet 17C • DK-5600 Faaborg • Denmark • Phone +45 6260 2120 • Fax +45 6361 0365 

salg@nordickemilux.com • www.nordickemilux.com

Varenr.: 540
Beskyttelsesbriller
Beskytter mod støv og kraftige stød. Anti dug polycarbonatglas. 
Indirekte ventilation. Justerbar elastik

Varenr.: 541
Beskyttelsesbriller
Beskytter mod støv, kemikalier og kraftige stød. Anti dug polycarbonatglas. 
Indirekte ventilation. Justerbar elastik. Elastisk ramme giver høj komfort og fleksibilitet.

w
w

w
.graphic-solutions.dk 2010 / 08

øjeNværN
- udviklet og designet til professionel brug

øjeNværN
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Varenr.: 610
Termokedeldragt 
Tovejs lynlås med stormklap. Mange lommer med forskellige funktioner, bla. til mobiltelefon. 
Lommer på siden til værktøj. Aftagelig hætte. Elastikjustering i taljen. Velcrojustering ved ær-
mer og ankler. Lynlås under armhule til udluftning. Snoretræk omkring livet til justering. 3M 
refleksstriber for øget sikkerhed. Cordura knælommer. Beskytter mod kulde. Vandafvisende.
Vandsøjletryk: 8000mm. Åndbarhed: 2000Mvp
Materiale: 50% Polyamide, 50% Oxford Nylon
Foer: 100% Nylon med polyester fyld
Str.: Rød: S-3XL, Grå: XS-6XL
Farve: Rød/sort, Grå/sort

Varenr.: 611
Nylon kedeldragt 
Fast hætte med snøre. Knapjustering ved ærmer og ankler. Lynlås med stormklap. 
Udluftning på ryggen. Vandafvisende.
Materiale: 50% Nylon, 50% PVC, 110 g / m2
Str.: S-5XL
Farve: Hi-Viz Orange

Varenr.: 612
Kemikaliedragt 
Dobbelt svejsede syninger. Fast hætte. Velcro lukning i halsen. Skjult lynlås under dobbelt 
stormklap med knaplukning. Arme og ben med vindfang. Beskytter mod kemikalier. 
Vandafvisende.
Materiale: 70% PVC, 30% Polyester, 400 g / m2
Str.: S-3XL
Farve: Lysegrøn

Varenr.: 614
Overall
Robuste flexible sømme. Elastiske seler med spænde foran og bagpå. Elastik ved ankel. 
Knæpudelommer. Beskytter mod kemikalier. Vandafvisende.
Materiale: 50% Polyamide, 25% Polyurethane, 25% PVC, 320 g / m2
Str.: S-3XL
Farve: Hi-Viz Orange eller Grøn

Varenr.: 613
Anorak
Robuste flexible sømme. Fast hætte med snøre. Halsåbning med trykknap lukning. 
Elastik ved ærmer. Beskytter mod kemikalier. Vandafvisende.
Materiale: 50% Polyamide, 25% Polyurethane, 25% PVC, 320 g / m2
Str.: S-3XL
Farve: Hi-Viz Orange eller Grøn
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Varenr.: 600
Fiskeoverall
Elastiske seler med spænde foran og bagpå. Refleks på ben. 
Yderst vejrbestandig.
Materiale: 70% PVC, 30% Bomuld, 700 g / m2
Str.: S-3XL
Farve: Grøn eller Orange

Varenr.: 601
Fiskeanorak 
Med offshore refleks. Fast hætte med snøre. Halsåbning med trykknaplukning. 
Ekstra dyb vindfang i ærme. Yderst vejrbestandig.
Materiale: 70% PVC, 30% Bomuld, 700 g / m2
Str.: S-3XL
Farve: Grøn eller Orange

Varenr.: 602
Fiskejakke 
Med offshore refleks. Fast hætte med snøre. Dobbelt stormklap med trykknaplukning.
Ekstra dyb vindfang i ærmer. Yderst vejrbestandig.
Materiale: 70% PVC, 30% Bomuld, 700 g / m2
Str.: S-3XL
Farve: Grøn eller Orange

Varenr.: 604
Fiskeoverall 
Hi-Viz fiskeoverall. Sømmet syet og dobbelt svejst for at sikre vandtæthed. Elastiske seler med 
spænde foran og bagpå. Indvendig brystlomme. Yderst vejrbestandig.
Materiale: 70% PVC, 30% Bomuld, 600 g / m2
Str.: S-3XL
Farve: Hi-Viz Orange eller Marineblå

Varenr.: 603
Fiskeanorak 
Sømmet syet og dobbelt svejst for at sikre vandtæthed. Fast hætte med snøre. Halsåbning 
med trukknaplukning. Ekstra dyb vindfang i ærmer. Ekstra langt bagstykke. Yderst 
vejrbestandig. Materiale: 70% PVC, 30% Bomuld, 600 g / m2
Str.: S-3XL
Farve: Hi-Viz Orange eller Marineblå
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Varenr.: 700
Bilbørste med vandgennemløb
Poly-børster, spaltet. Kraftig plastoverdel til skaft med gevind og vandgennemløb. 
B: 23,1 x H: 5,5 cm

Varenr.:701
Tankbørste med vandgennemløb
Polyesterbørste med plastoverdel til skaft med gevind og vandgennemløb.
B: 20,0 x H: 13,5 cm

Varenr.: 702
Vinduesvaskebørste med vandgennemløb
Poly-børster, spaltet. Plastoverdel til skaft med gevind og vandgennemløb.
B: 14,1 x H: 6,6 cm

Varenr.: 704
Plast/aluminiumskaft med vandgennemløb

Varenr.: 703
Plastskaft med vandgennemløb
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Varenr.: 750
Ringmåtte 
Ringmåtte i kraftigt gummi. Giver et skridhæmmende og strømisolerende underlag og sikrer 
at væsker fjernes fra gangarealet.
mål: 59 x 39 x 2,2 cm

Varenr.:751
Ringmåtte 
Ringmåtte i kraftig gummi. Giver et skridhæmmende og strømisolerende underlag og sikrer 
at væsker fjernes fra gangarealet. 
mål: 100 x 150 x 2.2 cm

Varenr.: 752
Ringmåtte
Værksteds måtte / Staldmåtte i kraftigt gummi. Giver et skridhæmmende og strømisolerende 
underlag og sikrer at væsker fjernes fra gangarealet.
Måtterne kan hægtes sammen.
Mål: 92 x 92 x 1.6 cm.

Varenr.: 753
Samlekryds til ringmåtter 
Samlekryds til sammenkobling af ringmåtter.
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Varenr.: 800
3W LED lommelygte med zoom.
Meget kraftigt lommelygte med CREE 3W LED som kan lyse over 100m.
Med zoom funktionen kan lyset ændres fra smalvinklet til bredvinklet lysstråle.
Er IP65 godkent og kan anvendes i alt slags vejr.

Varenr.: 805
1W pandelampe med ekstern batteripakke.
Robust pandelampe med aluminiumshus og eksternt placeret batteripakke som giver god 
vægtfordeling.
Lampen anvender en 1W CREE LED som giver et kraftigt lys.
Kan indstilles trinvis i højden.

Varenr.: 810
Genopladelig LED håndlampe med indbyggede magneter.
Kraftigt arbejdslys. Lyser 8 timer på en opladning.
Har magneter indvendigt i bunden og bagsiden til ophængning på alt metal.
Robust, med ergonomisk greb.

Varenr.: 815
72W arbejdslampe som giver et rigtig godt og kraftigt arbejdslys.
Er udstyret med 2 udtag på bagsiden som kan anvendes til andre elværktøjer.
Har et robust håndtag som kan placeres i forskellige vinkler samt en håndtagsåbning 
i toppen. Er IP44 godkendt og kan anvendes udendørs 
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