
Støvfrit arbejde giver glade kunder 

og sunde medarbejdere

Støvbeskyttelsessystem

Ingen støv

Ingen svineri

Glade kunder

Flere kunder



Skab rene og støvfrie arbejdsmiljøer 
for medarbejdere og kunder
Nybygninger, ombygninger, renoveringsarbejde, miljø-
saneringer og håndværkerarbejde generelt i private hjem, 
virksomheder, detailhandel, institutioner, kontorbygninger 
m.v. generer ofte luftbåren sundhedsskadelig støv, som 
kan være til stor skade for miljø og mennesker.

Det har aldrig været nemmere og hurtigere at etablere en 
effektiv støvvæg helt uden brug af lægter, hæfteklammer, tape, 
stiger o.lign. – og det endda uden skader på væg, loft og gulv.

Dette prisbelønnede produkt er ikke uden grund verden over 
blevet et uundværligt produkt i håndværkerbranchen.

Uanset opgavens type og størrelse er der nu ikke længere nogen 
undskyldning for ikke at beskytte dine omgivelser mod unødig 
støv, snavs, lugt og anden sundhedsskadelig forurening.

Kunder kræver støvfrit arbejde
Der er et stigende ønske og endda i mange tilfælde et decideret 
krav fra myndigheder, institutioner, virksomheder og private om 
at håndværkere skal begrænse eller helt eliminere støvgener i 
forbindelse med indendørs arbejde. ZIPWALL systemet giver 
enhver håndværker mulighed for at opfylde kundens krav 
om at forhindre spredningen af sundhedsskadeligt støv.

Ingen svineri
Samtidig holder ZIPWALL alle overfl ader udenfor arbejdszonen 
rene, såsom møbler, gulve m.v., og dermed forhindres 
dyr, tidskrævende og unødvendig rengøring. 
For at sikre ren luft i arbejdszonen kan lufrensere med HEPA-fi lter 
etableres ved opsætning af ZIPWALL systemet.

Det patenterede ZIPWALL® støvbeskyttelsessystem består af fjedermonterede teleskopstænger 
med drejelås. Standard teleskopstængerne fi ndes i længden 3,6 meter. Systemet fastholder 
afskærmningsmaterialet (plastfolie/ZipFast) tæt mod loft/væg og skaber dermed en støvtæt 
væg. Udover teleskopstængerne består systemet af unikt tilbehør.



Tips til håndværkeren!
Som håndværker bør du fortælle dine kunder hvordan du 

ved hjælp af en ZIPWALL støvvæg har til hensigt at beskytte 
dem mod farligt og forurenende støv. Dine kunder vil 

påskønne, at du er en ansvarsfuld håndværker. Dette vil styrke 
dit image og være med til at sikre dig fremtidige ordrer. 

Anvendelse i praksis
• Nedrivning/nedbrydning af beton, puds, fl iser m.v.
• Rumopdeling ved ombygning og renovering
• Snedker-/tømrerarbejde
• Gulvafslibning
• Murerarbejde
• Malerarbejde
• Skimmelsvampsanering
• Blysanering
• PCB-sanering
• Asbestsanering
• Sandblæsning

Brug fantasien - ZIPWALL kan anvendes 
overalt, hvor spredning af støv og 
anden forurening skal begrænses og 
unødig rengøring undgås...



ZIPWALL Teleskopstangskit SLP6-kit-B 
6 stk. teleskopstænger (Højde 3,60 m) med integreret fjedersystem, 

6 stk. tilbehørssæt, (top- og bundplade, plastik strip og Grip DisksTM) 

1x2 stk. lynlåse, 1 stk. bæretaske

ZIPWALL Teleskopstænger SLP2-B
2 stk. teleskopstænger (Højde 3,60 m)  med integreret fjedersystem, 

2 stk. tilbehørssæt (top- og bundplade, plastik strip og Grip DisksTM)

ZIPWALL Teleskopstænger SLP6-B
6 stk. teleskopstænger (Højde 3,60 m)med integreret fjedersystem, 

6 stk. tilbehørssæt, (top- og bundplade, plastik strip og Grip DisksTM)

ZIPWALL Teleskopstænger - Lang version KT20-B
2 stk. teleskopstænger (Højde 6 m) med integreret fjedersystem, 

2 stk. tilbehørssæt (top- og bundplade, plastik strip og Grip DisksTM)

ZIPWALL Lynlås HDAZ2-B
2 stk. ekstra stærke lynlåse, selvklæbende, ca. 2,20 m

ZIPWALL ZipFast panelvæg Multi-Pack kit ZFMP-B
Præfabrikeret, genanvendelig panelvæg i nylonstof til hurtig montering 

på ZIPWALL teleskopstænger (bredde op til 5,25 m, højde 3,65). 

3 stk. paneler à 1,5 m, 1 stk. panel à 0,75 m og en bæretaske

ZIPWALL Skumtætningsskinner FR2-B
2 stk. aluminium-/skumtætningsskinner til lofter/vægge inkl. adaptor 

til teleskopstang. Længde ca. 1,20 m

ZIPWALL Sideklemmer SC2-B
2 stk. sideklemmer til montering af 

tætningsskinner til afdækning mod væg

ZIPWALL Bæretaske CB1-B
1 stk. nylon-bæretaske 

(plads til ca. 12 stænger eller tætningsskinner og smådele)
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Unikt ZIPWALL tilbehør 
gør forskellen
Vælger du at bruge ZIPWALL systemet, får du samtidig adgang 
til et produktsortiment som giver en masse muligheder. 
Kun ZIPWALL tilbyder dette!

Derfor er ZIPWALL bedst
Der fi ndes kopiprodukter, men kun ét originalt ZIPWALL system!

•  Original produkt – over 19 års kontinuerlig produktudvikling.
• Udført i kvalitetsmaterialer – Lang holdbarhed.
•  Bredt tilbehørs sortiment giver  alsidig anvendelse. 
• Ukompliceret, lynhurtig opsætning overalt!

1 KT-20

ZIPWALL tilbyder som den 
eneste på markedet teleskop-
stænger som når loftshøjder 
på ca. 6 meter. Dette kan 
være aktuelt i forbindelse 
med etablering af støvvægge i 
fabrikshaller, varehuse, super-
markeder, sygehuse m.v. 

2 Skumtætningsskinner

ZIPWALL tilbyder skumtæt-
ningsskinner som monteres på 
teleskopstangen. Dette tilbehør 
overfl ødiggør brugen af tape 
og sikrer en 100% tæt barriere 
mod loft og væg. Dette er 
specielt vigtigt i forbindelse 
med skimmelsanering, asbest-
sanering, PCB-sanering m.v. 

3 Sideklemmer

Sideklemmer bruges til enkelt 
og hurtigt at fastgøre skumtæt-
ningsskinner på teleskopstan-
gen for at presse afskærmnings-

materialet (plastfolie/ZipFast) 
mod væggen.

4 Lynlås - ekstra stærk

ZIPWALLs lynlåse er designet i 
en ekstra stærk kvalitet som 
giver lang holdbarhed og kan 
genbruges.

5 ZipFast

Genanvendelige nylonstof 
paneler som kan lynes sam-
men for at give dig den længde 
støvvæg du ønsker. Maskin-
vaskbar, lufttæt nylonstof med 
stor slidstyrke og med indbyg-
gede ZIPWALL lynlåse i kraftig 
kvalitet. Stærkere og tyndere 
end plastfolie. Nemmere 
og hurtigere at arbejde 
med end plastfolie. 
Ingen opmåling og 
udskæring. 
Investeringen i ZipFast 
er tilbagebetalt efter 
få anvendelser. 



Støv er et alvorligt arbejdsmiljøproblem
Arbejdsmedicinske eksperter skønner at der dør mere end 500 tidligere arbejdere om 
året, som følge af af tidligere udsættelse for støv på deres arbejdspladser. Problemet ser 
ud til at være stigende, idet den øgede brug af lette håndholdte, hurtigtgående maski-
ner bidrager til en øget støvudvikling. Danmarks Lungeforening oplyser, at over 400.000 
danskere har KOL (Kronisk Obstruktiv Lungelidelse), 65.000 af dem, har aldrig røget.

Støv på byggepladsen
Støv fra jord, byggematerialer og biologisk materiale er ofte generende og kan give 
alvorlige sygdomme som eksem, allergi, stenlunger og lungekræft. Det er især de helt 
små støvkorn og fibre, som giver de alvorligste skader. 
Der dør ca. 10-15 bygningsarbejdere om året på de danske arbejdspladser, som følge af 
af nedstyrtning og andet, men de arbejdsmedicinske eksperter skønner at der dør mere 
end 500 tidligere arbejdere om året som følge af tidligere udsættelse for støv på deres 
arbejdspladser – hvortil kommer de ca. 115 arbejdere, der dør af lungehindekræft som 
følge af tidligere udsættelse for asbestfibre. Det ser tilmed ud til at der er tale om et 
stigende problem, fordi de redskaber og metoder der anvendes på byggepladsen giver 
øget støvudvikling. Det er derfor vigtigt at sikre sig at alle benytter de bedst mulige 
metoder og de produkter der kan medvirke til bekæmpelse af støv.

Generelt om støv
De fleste af de almindelige støvtyper vi møder på byggepladserne er cementstøv, silikat-
støv og træstøv. Derudover møder vi kvartsstøv, asbeststøv, PCB, bly og andre sundheds-
skadelige produkter, som der findes særlige detailregler for. Belastes huden for meget, 
tørrer huden ud og kan ikke nå at reparere sig selv. Det kan medføre hudirritation og 
eksem. Støv fra bearbejdning af puds og beton medvirker også til at irritere og udtørre 
huden. Ud over uorganisk materiale kan støv indeholde bakterier, virus, svampesporer 
og andre allergener.

Kvartsstøv
I murværk, puds og beton er der kvartsstøv. Kvartsstøv, kan give stenlunger og måske 
lungekræft.

Mineraluldfibre
Forekommer i næsten alle bygninger, men det er kun kritisk der, hvor der har været eller 
er uindkapslet mineraluld til stede, samt ved nedbrydning af hulmure med mineraluld i.

Fakta om støv på byggepladsen
Støv er et alvorligt arbejdsmiljøproblem. Følgende tekst er et uddrag fra en 
folder udfærdiget af Region Sjælland. Informationen er indhentet fra Bygge-
riets Arbejdsmiljøbus, BAMBUS.  BAMBUS anbefaler anvendelse af støvvægge
som f.eks. ZIPWALL til inddæmning af støv på byggepladsen. www.bam-bus.dk



Træstøv
Høje koncentrationer af træstøv kan give næsekræft, ved udsættelse for det gennem 
længere tid. Støv fra hårde, olieholdige træsorter er særligt farlige.

Nano partikler
Miljøstyrelsen fandt det umuligt at få kendskab til den kemiske sammensætning af 
nano-bestanddelen i produkter i 202 ud af 243 tilfælde. (kilde: Magasinet Arbejdsmiljø 
6/7 2008).
Risiokoen ved bearbejdning af nanobehandlede byggematerialer er endnu relativ 
ukendt. I første omgang skal man være opmærksom på potentielle problemer i forhold 
til maling og forskellige typer af coatings bl.a. til beton og nye kompositmaterialer.

Bly
Bly optages i kroppen ved indånding og via mave/tarmkanalen. Ved længerevarende 
udsættelse for bly eller ved kortvarig udsættelse for store mængder bly kan man få 
alvorlige helbredsskader.

PCB
PCB er kræftfremkaldende. Kan skade evnen til forplantning. PCB skader lever, immun-
system, nervesystem og er hormonforstyrrende. PCB optages ved indånding, gennem 
uden eller via fødevarer.

Metalpartikler
Metalpartikler kan være et problem i byggeriet i forbindelse med skæring af stålregler, 
armering m.v. med vinkelsliber - ud over, at der er en brandfare.

Lungelidelser i forbindelse med byggeri
Ved påvirkning af de nævnte støvpartikler er der risiko for flere forskellige lungesyg-
domme. Det er derfor vigtigt at vi alle medvirker til minimering af støv og at alle hånd-
værkere regelmæssigt får lavet en lungefunktionsmåling der indikerer om der er behov 
for en egentlig undersøgelse.

KOL
KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) som i folkemunde fejlagtig kaldes "rygerlunger". 
Når man har KOL er luftrørene til lungerne forsnævrede og lungerne bliver større fordi 
man har svært ved at få luften ud af lungerne og dermed få iltet blodet tilstrækkeligt. 
KOL forårsages især af indånding af svejserøg, cementstøv, kulstøv og anden partikel 
luftforurening. Hver dag dør der 10 danskere af KOL. Tilsyneladende har bygningsar-
bejdere, der er ikke-rygere, mere end dobbelt så stor risiko for at få KOL end andre 
ikke-rygere. På Arbejdsmedicinsk Klinik i København er man i fuld gang med et stort 
projekt, der skal finde årsagerne til at bygningsarbejdere får KOL. KOL koster Danmark 
3 mia. kr. årligt.

 BAMBUS anbefaler anvendelse af støvvægge  
som f.eks. ZIPWALL til inddæmning af støv på  

byggepladsen.



For yderligere info se www.zipwall.dk

ZIPWALL det geniale støvbeskyttelses- 
system enhver håndværker bør eje

Den lille forskel giver succes for håndværkeren
Det er ofte den lille forskel eller detalje, der betyder, at håndværkeren får den ekstra 
positive opmærksomhed, som er nødvendig for at blive husket af sin kunde.

ZIPWALL systemet repræsenterer lige netop den lille forskel, som enhver håndværker 
m.v. kan udnytte i sin hverdag. Alle kunder vil med garanti lægge mærke til den 
håndværker, som ansvarsfuldt sætter en ZIPWALL støvvæg op for at beskytte det 
indendørsmiljø, han arbejder i. 

ZIPWALL systemet giver håndværkeren store fordele: 

•  Ingen skader m.v. på væg og gulv, som opstår ved etablering af 
traditionelle støvvægge baseret på lægter.

• Ingen unødvendig rengøring efter endt arbejde. 

•  Kunden ser en meget samvittigheds- og ansvarsfuld håndværker og reagerer positivt. 
Dette fører med stor sandsynlighed til nye og andre opgaver hos kunden! 

•  Ingen opgaver er for små eller for store for ZIPWALL systemet, da det sættes 
op på få minutter. 

UKOMPLICERET, LYNHURTIG OPSÆTNING OVERALT!


