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Zipwall® støvbeskyttelses-system er en nem måde at afskærme et arbejdsom-
råde på i løbet af få minutter. Det unikke system består af teleskopstænger 
med et integreret fjedersystem. Teleskopstængerne fastlåses ved en simpel 
omdrejning A.

For at etablere en afskærmning startes med en teleskopstang. Anbring plastik-
folien mellem topplade og underplade B. De 2 plader låses sammen. Dernæst 
rejses folien op mod loftet ved at forlænge teleskopstangen C. Teleskopstan-
gen fastlåses i sin position ved at dreje den øverste del af stangen en kvart 
omgang. Fjederen i den øverste del af teleskopstangen opretholder et kon-
stant tryk på pladen mod loftet. På samme måde fastgøres plastikfolien på 
næste teleskopstang, som placeres max. 3 meter derfra. 

Toppladen er belagt med et blødt, skridsikkert materiale, der ikke efterlader 
mærker. Dette forhindrer teleskopstangen i at skride ud og loftet beskyttes. 
Pladerne sidder fast på et kugleled øverst på teleskopstangen, som gør sy-
stemet nemt at anvende på skrå overfl ader som f.eks. hvælvinger eller trap-
peskakter.
   
Når alle stænger er på plads, løftes de enkeltvis og folien strammes op og 
fastspændes under teleskopstangen D. 

Det kan være nødvendigt at anbringe en Grip Disk™ underlagsskive under hver 
teleskopstang for at hindre stangen i at skride på glatte overfl ader som f.eks. 
hårdt træ, tegl eller vinylgulve E.   

Anvendelsesmuligheder

A B C D

E



Støvbeskyttelsessystem

Også plastikfolien kan være glat, men når den placeres mellem teleskopstang og 
underlagsskive, holdes folien sikkert på plads.

Ved hjælp af FoamRail™ tætningsskinnerne presses folien op imod loftet F. Hver 
tætningsskinne fastgøres på en ZipWall® teleskopstang, som presser skinnen op 
mod loftet. Fastgør skinnen med en ZipWall® SideClamp™ sideklemme (ikke vist) 
for at presse folien ind imod væggen. Tætningsskinnen er fremstillet af aluminium 
med en bane af polyurethan skum, hvilket gør skinnen stærk og let.

Etabler en indgang til arbejdsområdet ved hjælp af de 2 meter lange selvklæbende 
ZipWall® lynlåse G. Fjern lynlåsens beskyttelsesfolie for at blotlægge den selvklæ-
bende fl ade og pres lynlåsen fast på plastikfolien. Åben lynlåsen og skær en åbning 
i folien mellem lynlåsens tænder for at etablere en ind-/udgang.

ZipWall® teleskopstænger er fremstillet af elokseret aluminium – et meget stærkt 
og let materiale. Hver teleskopstang vejer blot 800 gr. Faktisk vejer 4 stænger pak-
ket i en ZipWall® bæretaske mindre end 4 kg. H

ZipWall® teleskopstænger har også mange andre anvendelsesområder, hvoraf 
nogle er vist nedenunder. Hver teleskopstang kan bære omkring 30 kg eller mere 
afhængig af, hvor stramt teleskopstangen er fastspændt. En meget fast spændt 
teleskopstang kan bære op til 50 kg.
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