
En hockeyhilsen fra...

Smittevernspakke
for idrettsanlegg



Hei kjære hockeyhall/driftsansvarlig!

I pakken dere nå har mottatt finner dere desinfiseringsutstyr (Foggermaskin) som 
forenkler og forsterker jobben vi alle gjør for å holde smitten nede. Dette er en gave fra 
Ahlsell Norge AS til Norges Ishockeyforbund, og alle ishaller i Norge vil derfor motta en 
slik pakke, helt gratis.

Ahlsell har i pakken inkludert alt som trengs for å «fogge» områder som benyttes mye 
– med et desinfeksjonsmiddel som er fritt for alkohol, og som ikke lager merker. Det 
bør benyttes i garderober og andre fellesarealer der det er stort gjennomtrekk av 
mennesker (kafe, treningsrom etc). 

I pakken inngår også beskyttelsesdresser, en pakke munnbind, en pakke hansker, 
beskyttelsesbriller og to kanner med desinfiseringsmiddel til påfylling. Det er viktig 
å understreke at middelet er helt ufarlig – men det kan være greit å beskytte 
klær og øyne / hender / munn for å unngå stort utilsiktet inntak av middelet. 
Beskyttelsesdressene kan sågar brukes om igjen dersom disse ikke har fått hull etc. 
Utfyllende produktdokumentasjon ligger for ordens skyld vedlagt.

Enkelte haller er per i dag stengt, andre er åpne. Ahlsell ønsker å bidra på en måte som 
gjør at det vil være enklere for anleggene å gjenåpne der det er stengt (når de lokale 
restriksjonene tillater det), og for å fortsatt holde åpent når hallen er i drift.

I det påfølgende materialet finner du informasjon om de enkelte produktene, hvordan 
det skal brukes og vedlikeholdes. Dette er ikke vanskelig – og bør være en oppgave 
som tildeles hallansvarlig / banemann med jevne mellomrom. Dere vil få tilsendt 
kundenummer per e-post, der eventuelt ekstra materiell kan bestilles til sterkt 
reduserte priser (dette er på ingen måte et krav, og pakken tilsendt 
inneholder alt dere trenger «fra startblokka»).

Det er opptil hver enkelt ishall hvordan dere organiserer dette 
arbeidet, dersom ikke annet er sagt fra NIHF og protokoller for 
smittevern. Dersom dere har tilsvarende utstyr fra før er dette et 
tilskudd til dette. 

La oss sammen gi våre ishockeyspillende barn og ungdommer 
idretten tilbake så fort det er forsvarlig.

Lykke til!

Med vennlig hockeyhilsen 

Rune Flengsrud

Administrerende direktør
Ahlsell Norge AS

Om Ahlsell: Ahlsell er en av Norges største grossister til proffmarkedet på teknisk materiell, verktøy og 
utstyr til industri, bygg og anlegg, servicenæring og eiendomsdrift. Ahlsell leverer et bredt spekter av 
produkter til kunder på land og vann i hele Norge, og leverer alt man trenger for å holde driften gående.

Ahlsell Norge AS - E-post: fmsupport@ahlsell.no



Antibakteriell 
desinfeksjon

Desinfeksjon uten alkohol for overflater og hender

Informasjon:

• Eliminerer 99,99 % 
bakterier, som E.coli og 
MRSA

• Desinfiserer og gir en 
bakteriell beskyttelse

• Effektiv mot Korona- og 
Norovirus

• Alkoholfri

• Klinisk testet

• Tørker ikke ut hender/
overflater

• Ikke brannfarlig

Effektiv desinfisering for idrettsanlegg

Antibakteriell desinfeksjon forebygger lokale 
utbrudd og risiko for nedstenging eller karantene 
som følge av Covid-19, samtidig som den beskytter 
dine medlemmer og besøkende. 

Med en elektrostatisk foggermaskin, desinfiseres 
alle rom og overflater, på en svært økonomisk og 
tidsbesparende måte, uten at det ødelegger utstyr, 
tekstiler eller møbler. Gunstig for idrettsanlegg, 
kafeer, garderober, toaletter, dusjområder, 
oppbevaringsrom, boder og andre steder der 
mennesker krysser hverandre.

Dusj Garderobe Kafè

Se video



Bærbar elektrostatisk 
foggermaskin

Antibakteriell surface cleaner

Patentert foggermaskin som gjør 
at du enkelt desinfiserer overflater 
som f.eks arbeidsplasser – mot 
koronavirus og bakterier.

Teknikken med å forstøve ut desinfeksjonsmiddel gjør at du 
når overflater og områder som ellers kan være vanskelige å 
desinfisere. Foggermaskinen er batteridrevet og lades enkelt. Å 
gjøre arbeidsplassen ren og trygg blir en ren fornøyelse!

Spesifikasjoner:

• Størrelse: 326x81x150.5mm

• Effektiv rekkevidde: 3m

• Atomisert volum: 70 ml/min

• Ladetid: 3,5 - 4 timer 

• Driftstid: 25 - 30 minutter 

• Beholder str: 1,8 liter

• Lydnivå: ~ 75dB

• Vekt: 1,3 kg

• Merking: CE, ROHS

Et svært hurtigvirkende produkt som brukes som refill til 
foggermaskin. Alkoholfritt og klinisk tester antibakterielt 
produkt som brukes for desinfeksjon av overflater.

Tar bort mer enn 99,99 % av alle virus og bakterier, 
blant annet Covid-19, E. coli, Staphylococcus aureus, 
Pseudomonas aeruginosa og Norovirus.

• Godkjent og sertifisert i henhold til EUstandard 
EN13697.

• Tørker raskt og etterlater en fettfri overflate.

• Inneholder: aqua, didecyldimetylammoniumklorid 
0,495 g/l (virkestoff)

Eksempel på forbruk:

• En garderobe på 25m2 – Forbruk ca 4 cl tidsbruk ca 
en halv minutt

• Et kafeområde på 100m2 – Forbruk ca 1,7 dl tidsbruk 
ca 2,5 minutter

Artikkelnumre:

• 2,5 liter: 653253

• 10 liter: 607913
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Mikrobiologisk informasjon 
og dokumentasjon

Microorganism EU-standard
Antibacterial 

Surface 
Cleaner

Antibacterial 
Handfoam

Flat One 
Handspray

Bactericidal effekt EN 13697 (5 minuter)
Escherichia coli, Staphylococcus aureus, 
Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae 

✔

EN1276:2010  (5 minuter)
Listeria monocytogenes ✔
EN 1500 (60 sekunder) ✔ ✔
EN 1499 (60 sekunder) ✔ ✔
EN 13727 (60 sekunder) ✔ ✔ ✔

Virucidal effekt EN14476:2014 (5 minuter)
Murine Norovirus ✔ ✔ ✔
EN14476:2014 (60 sekunder)
Coronavirus 229E ✔ ✔ ✔

Fungicidal effekt EN 13697 (15 minuter) ✔

Mikrobiologisk informasjon

Ahlsell Norge AS  -  E-mail: fmsupport@ahlsell.no

Se video
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Spørsmål og svar
Her har vi samlet svarene på noen av spørsmålene 

vi har fått i forbindelse med dette iniativet.

Hvorfor gir dere bort dette gratis?

Ahlsell har valgt å støtte ishockeyen i det 
som er en vanskelig situasjon for idretten. 
Det gjør vi ved å donere dette utstyret til 
alle ishaller i Norge, slik at man får en litt 
bedre mulighet til å bedrive smittevern i 
anlegget. Ahlsell har nærvær i de fleste 
store byer i Norge, og dette sammenfaller 
meget godt med ishallenes beliggenhet. 
Ahlsell ønsker, som alle dere der ute, å se 
barna på isen så fort som mulig og så mye 
som mulig.

Er dette desinfeksjonsmiddelet trygt?

Ja. Produktet er helt trygt og det følger 
med dokumentasjon.

Vi har smittevernstiltak i dag, 
eksempelvis med tilgjengeliggjort 
antibac for alle, samt rutiner for vask av 
garderobe etter trening. Trenger vi da 
dette?

Ja. Dette er et forsterkende og 
tidsbesparende tiltak. Fortsett med det 
dere gjør i dag, men gjør dette i tillegg. 
Med fogger desinfiseres hele overflaten 
der du sikter - mye raskere og tryggere 
enn med en mer manuell tilnærming.

Vil dette bli for krevende for 
banemannskapet å gjennomføre?

Nei. Fogging av 50m2 tar under ett 
minutt. Å gå gjennom anleggets viktigste 
fellesarealer tar da ikke spesielt lang tid.

Hvor mye er da væskeforbruket til 
foggeren?

Foggeren bruker ca. 8 cl per 50m2, så 
de fem litrene dere har mottatt vil kunne 
fogge en garderobe 62 ganger – eller fire 
garderober to ganger om dagen i ca. 8 
dager.

Kan vi bestille mer utstyr fra dere?

Ja, det kan dere. Bestiling av 
forbruksmateriell (inkludert ytterligere 
desinfeksjonsvæske til Fogger) kan gjøres 
til svært fordelaktige priser (som vi vil 
holde frem til 01.08.2021 som minimum. 
Vi har opprettet dere som kunde i vårt 
system, men dette kundenummeret er 
salgsstoppet inntil dere aktivt tar kontakt. 
Send en e-post til fmsupport@ahlsell.no 
og skriv hvilken ishall du er fra, så får du 
hjelp.

Må man ha på alt beskyttelsesutstyret 
som ligger i pakken?

Nei. Men det er sterkt anbefalt å bruke 
munnbind, da det ikke er spesielt 
behagelig å puste inn dette middelet. 
Beskyttelsesbriller er også sterkt anbefalt 
av samme grunn (ubehag i øynene). Øvrig 
materiell er helt valgfritt, og kun ment for å 
forhindre fukt på klær og hender. Middelet 
er helt ufarlig.

Vi har likevel lagt ved dette utstyret, slik at 
man kan velge selv hvordan man gjør det. 
Beskyttelsesdraktene kan benyttes flere 
ganger.
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Sammen holder vi 
ishallene åpne...

ahlsell.no/idrettshall


