
DAFA ansigtsvisir
Egenproduceret komfortabelt ansigtsvisir til beskyttelse mod dråber,  
stænk og væsker.

NYHED!

Ansigtsvisir der effektivt beskytter mod dråber, 
stænk og væsker

Da verden stadig kæmper mod COVID-19, er der fortsat stor 
efterspørgsel på værnemidler til bl.a. sundhedssektoren. 
Derfor har DAFAs Innovationsafdeling i løbet af meget kort 
tid udviklet et visir som værnemiddel til ansigtet. Et  
innovativt løsningsforslag i skum og plastfolie, som passer til 
alle hovedstørrelser. 

Visiret kan anvendes i alle brancher, hvor der kræves  
beskyttelse mod dråber, stænk og væsker.

Vores høje fleksibilitet i produktionsmetoder tillader os  
hurtigt at tilpasse og omstille til denne opgave. Dermed kan 
vi starte produktion omgående, og vi kan levere et stort antal 
med kort varsel. 

Materialet
Visir: Stor, let og holdbar PET visir.

Panderem: PE skum uden kemisk opskumningsmiddel. 
Fugtabsorption forhindres da PE skummets cellestruktur er 
100% lukket. De bløde og fleksible egenskaber skummet har, 
gør det behageligt at bære, selv i længere perioder.

Fordele
• Stort visir (B: 320 mm / L: 215 mm)
• Lukket i toppen for at nedbringe smitterisikoen mest  

muligt
• Høj teknisk kvalitet 
• Komfortabelt PE skum
• Sidder stabilt på hovedet
• God plads til briller
• Lav vægt: ca. 28 g
• One size model
• Kan rengøres med vand eller glasrens op til 25 gange.

DAFA 

Vil du høre mere om DAFAs ansigstsvisir, 
så kontakt os på e-mail: salesdk@dafa.dk
eller ring på +45 87 47 66 66.

dafa-group.com
Denmark · Sweden · Germany · China · US · Norway · Poland · Italy

Der er lagt særlig fokus på 
komfort og stabilitet, så 
man kan have visiret på en 
hel dag uden gener. 

Stort visir der dækker mere 
end de fleste på markedet. 
God plads til briller og evt. 
maske.

Lukket i toppen for at 
nedbringe smitterisikoen 
mest muligt.

Høj teknisk kvalitet

DAFA ansigtsvisir
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