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Dehaco douchesluis 2.1
Dehaco biedt voor de decontaminatie van werknemers 
diverse oplossingen, waaronder de vouwbare Dehaco 
douchesluis 2.1.

De Dehaco douchesluis 2.1 is een eenvoudig op- en af 
te bouwen sluissysteem met drie losse compartimenten: 
een schone ruimte, een doucheruimte en een vuile 
ruimte. Met zijn geringe afmetingen van 273 x 85 x 201 
cm (lxbxh) is deze douchesluis zeer geschikt voor werk-
zaamheden in (kleine) binnenruimtes waar geen gebruik 
kan worden gemaakt van een decontaminatiewagen of 
pla tendouche.

De douchesluis 2.1 voldoet aan alle eisen zoals vastge-
steld door Inspectie SZW. Zo worden de drie comparti-
menten luchtdicht met elkaar verbonden doormiddel 
van een rubberen afdichting, is de sluis voorzien van 
camlock-koppelingen voor het aansluiten van een wa-
termanagementsysteem en is er een speciale aansluiting 
voor een onderdrukmachine in de vuile ruimte aange-
bracht. Bovendien zijn de compartimenten voorzien van 
zelfsluitende deuren waarbij de scharnieren zijn voorzien 
van een kunstof bescherming.

Solide scharnieren Zelfsluitende deuren

Technische gegevens
Afmetingen (lxbxh)  273 x 85 x 201 cm
Gewicht schone ruimte 29,5 kg
Gewichte doucheruimte 21,0 kg
Gewichte vuile ruimte  20,0 kg
Materiaal frame  Aluminium
Materiaal plaatwerk (deuren) PVC
Materiaal doek   PVC gecoat polyester
Dikte doek   680 gr/m²

Douchegarnituur  6030.0027
Douchebak 6030.0010

Kenmerken
• Eenvoudig op en af te bouwen
• Gemakkelijk transporteerbaar
• Zeer compact 
• Voorzien van extra instapversteviging
• Hoeken voorzien van extra versteviging 

d.m.v. gelast doek
• Goed schoon te houden
• Luchtdichte verbinding tussen de verschillende 

compartimenten
• Aansluiting voor onderdrukmachine in vuile ruimte
• Gefabriceerd van PVC gecoat polyester

Camlock-koppeling
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Mogelijke opstellingen 1+1+1 douchesluis
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Basis Douchesluis 2.1, 1+1+1 

 6010.0019

Los compartiment, doucheruimte

 6010.0031

Los compartiment, vuile ruimte

 6010.0020
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Artikelnummer Omschrijving Inhoud

6010.0019
Dehaco douchesluis 2.1 3 compartimenten 1+1+1 85cm 
compleet geleverd met douchebak , douchekop met slang 1,5 meter, transparante tussenslang 4 
meter, 2 afdichtingsrubbers en 10 PVC afstandhouders

p.st.

6010.0020 Dehaco douchesluis 2.1 vuil compartiment 85cm t.b.v. L-opstelling p.st.

6010.0021 Los deurpaneel Dehaco douchesluis 2.1

6010.0031 Dehaco douchesluis 2.1 douche compartiment 85cm t.b.v. L-opstelling p.st.

6010.0010 Douchebak voor Dehaco douchesluis 2.1 p.st.

6010.0027 Douchegarnituur voor Dehaco douchesluis 2.1 p.st.

6030.0038 Afdichtingsrubber Dehaco douchesluis 2.1 per 5m p.st.

6030.0043 Set PVC afstandhouders Dehaco douchesluis 2.1 p.st.
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