
DEHN beskytter® 
Pålidelig beskyttelse op til 1.000 bar

• Højtryksbestandig: Beskytter mod vandtryk op til 1.000 bar

• Slid- og skærefast: Beskytter mod skader fra skærende vandstråle

• Vandtæt: Klasse 3 i.h.t. EN 343 – gælder også for syningerne.

• Åndbar: Med behagelig pasform. Klasse 3 i.h.t. EN 343 (ved 20°C)

• Overraskende let: Kun 2.3 kg (str. M incl. beskyttelsesindlæg)

• Ergonomisk design: Høj bevægelsesfrihed i kraft af fleksibelt stof

• Fås i mange størrelser: Tilgængelig fra str. S til 3XL

• Miljøvenlig: Vaskbar op til 60 °C, kan også renses kemisk.

• Overholder AT vejledning D.2.20

Dine fordele

Beskyttelse mod vandstråler under højt tryk.
Certificeret og godkendt som det første produkt efter EU-PSA ordningen.

Beskyttelse mod vandstråler under højt tryk.
Brug af højtryksrensere udgør en altid en fare for de personer, som 
udfører dette arbejde, pga. faren for vandindtrængning under huden. 
Derfor har DEHN udviklet denne type beskyttelsesdragt, der er kon
strueret med en blanding af forskellige materialer, hvorved man opnår 
beskyttelse mod vandstråler op til 1.000 bar.

Undgå skæreskader fra vandtryk – arbejd ubesværet. 
Tolags kompositmaterialet er både åndbart, vandtæt og skærefast.  
Kompositmaterialerne yder samtidig en god mekanisk beskyttelse og 
er slidstærkt. Skader på huden fra højtryksvandstråler er både smerte
fuldt og giver anledning til infektioner. Denne risiko kan udelukkes ved 
brug af DEHNs WJP tøj.

Ekstra beskyttelse af udsatte steder.
Ved hjælp af ekstra beskyttelseszoner på bukse og ærmedelen af 
dragten, beskytter DEHNcare® WJP dragt de kropsdele, der er særligt 
udsat, under arbejde med højtryksudstyr. 

Lavere vægt, bedre komfort
Beskyttelsesoveralls vejer ofte op mod 10 kg. DEHNcare® overall til 
beskyttelse mod vandstråler under højt tryk vejer kun 2,3 kg (str. M, 
inkl. beskyttelsesindlæg), hvilket giver en meget bedre komfort.

GS-IFA-P15: Principper for prøvning og certificering af personlige værnemidler (PPE) i henhold til EU direktiv 89/686/EWG –
Beskyttelsesbeklædning mod højtryksvandstråler, lovpligtigt ifølge det tyske institut for arbejdssikkerhed og sundhed (Hrsg.)
I DK er der krav om brug af beskyttelsesudstyr over 250 bar, jf. AT vejledningen.

Afprøvet og certificeret i henhold til den nye PSA ordning (EU)2016/425
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DEHN beskytter® 
Pålidelig beskyttelse op til 1.000 bar

Beskyttelsesdragten DEHNcare® WJP er fremstillet af en ny kombination af materialer og 
beskytter personer, der arbejder med højttryksvandstråler, i mange forskellige brancher.
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Tilbehør

Hætte (aftagelig)
Art. nr.  786 770

Sikkerhedshjelm     Art. nr. 785 705

Ansigtsværn             Art. nr.  785 721

Høreværn                  Art. nr. 786 799

Reservedele

Anvendelsesområder

• Rengøring af industrianlæg

• Rengøring i forsyningsvirksomheder

• Fjernelse af graffiti

• Rengøring af maskiner og biler inden for 
transportindustrien og landbruget.

• Rengøring og sanering af beton

Komplet beskyttelsesdragt

Overall inklusiv beskyttelsesindlæg til ærmer og ben
Art. nr.  786 741 – 786 746

Beskyttelsesindlæg til ærmer
Art. nr. 786 761 – 786 766

Beskyttelsesindlæg til ben
Art. nr. 786 781 – 786 786


