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N0PE, No Alcohol – No Dope 
De N0PE is ontwikkeld om als vervolg te dienen op de succesvolle BOB campagne. 
 
 

 
 
N0PE kan worden gebruikt als give-away bij controles op alcohol en drugs. N0PE bestaat uit een eenmalig te 
gebruiken alcohol ademtest plus een Drinksafe drugstest 
  
Beide producten zijn van hoogwaardige kwaliteit en doen waarvoor ze zijn ontwikkeld namelijk testen op 
alcoholpromillage of op aanwezigheid van drugs (GHB en Ketamine) 
 
De alcoholtest is van de producent Contralco en heeft het NF X 20-702: okt 2014 keurmerk en voldoet aan 
Franse én Europese wetgeving. De Drugstest is van het geregistreerde merk DrinkSafe en test drankjes op de 
meest gebruikte Date Rape drugs, GHB en Ketamine. 
 
Eigenschappen: 

• Eenmalig te gebruiken 

• NF X 20-702: okt. 2014 gecertificeerd 

• Instructie in 4 talen: NL, Duits, Frans en Engels 

• THT van 24 maanden na levering 

• Hygiënisch verpakt 

• Compact en licht in gewicht 

• Betrouwbaar en accuraat 

• Voldoet aan REACH 2017/09 

• Gebruiksvriendelijk 

• Goedkoop, werkt zonder batterijen en geen kalibratie nodig 

• Personalisatie mogelijk 
 
Geschikt voor:  
Politie, Ingangscontrole, Evenementen, ADM beleid sensibiliteit, Particulier   
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Specificaties: 
 

Afmetingen 54x100x15mm 

Gewicht 15gr 

Certificering NF-X 20-702 van oktober 2014 

Kalibratie La Ballon 
0.25 mg/l adem alcohol  
0.50 promille bloed alcohol 
 
DrinkSafe 
3gr GHB op 237ml drank 
1gr Ketamine op 237ml drank 

Milieu 100% recyclebaar,  
REACH compliant,  
mag bij het huisafval worden afgevoerd 

Resultaat LeBallon 
Kristallen blijven wit: uw alcoholgehalte is onder de 0.5 
promille 
Kristallen kleuren rood: uw alcoholgehalte is gelijk aan of 
over de 0,5 promille. 
DrinkSafe 
Donker Blauwe verkleuring = positief testresultaat 
Geen of weinig verkleuring = negatief testresultaat 

Nauwkeurigheid 100% accuraat volgens de testeisen van de NF-norm 
Zie datasheet DrinkSafe voor testresultaten op 
verschillende mix dranken 

Instructie Le Ballon: Nederlands, Frans en Duits en  
Drinksafe: Nederlands en Engels 
Andere talen op aanvraag mogelijk 

Houdbaarheid 24 maanden 

Personalisatie mogelijk: Ja 

 
 


