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Då vi i genomsnitt tillbringar mer än 90 % av vår tid inomhus, har kvaliteten på inomhusluften en betydande inverkan på vår hälsa och
vårt välbefinnande. Partiklars närvaro och storlek är en avgörande faktor för luftkvaliteten och kan vara en direkt orsak till hälsoproblem.
När dessa partiklar andats in, kan de bidra till spridningen av mikrobiella föroreningar, som mögel, pollen och allergener. De kan dessutom
påverka hjärta och lungor samt orsaka allvarliga fysiologiska problem. Världshälsoorganisationen WHO har tydligt bevisat att partikelkoncentrationerna är ett allvarligt hot mot den allmänna hälsan i de flesta städer i industriländer1).
Med sin patenterade teknik2), har DESSO AirMaster® utvecklats särskilt för att filtrera partiklar från luften på det effektivaste sättet. Bättre
än alla andra golvtyper.
DESSO AirMaster® har genomgått tester av det oberoende tyska testinstitutet GUI, som specialiserat sig på att analysera luftkvaliteten såväl
inom- som utomhus. Till följd av testresultaten är DESSO AirMaster® den enda produkten i världen som har certifierats med guldlogon GUI3).
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Med DESSO AirMaster® är partikelkoncentrationen i luften åtta gånger lägre
än vid hårda golvlösningar (PM10)4).
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Med DESSO AirMaster® är partikelkoncentrationen i luften fyra gånger lägre än
med standardmattlösningar (PM10)4).
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Partiklarnas skadliga effekt minskar markant om en matta läggs istället för ett hårt golv5).
Med hårda golv, är antalet dammpartiklar i luften genomgående högre än den högsta nivån med AirMaster®.
Med AirMaster® filtreras partiklar från luften och fångas upp, vilket hjälper till att skapa en renare inandningszon.
Tester gjorda av Philips visar att man med rätt underhåll avlägsnar mer än 80 % av dammet från AirMaster®, vilket är 16 % mer än med
en standardmatta.
• Tester gjorda av BOND Textile Research visar att lufthastigheten i mattstrukturens kärna är 55 % högre jämfört med standardmattor vid
dammsugning, vilket leder till en förbättrad frigörande av damm.

Oavsett om DESSO AirMaster® används på arbetet, i klassrummet, i butiker, på en flygplats eller inom vårdsektorn, erbjuder den en
utmärkt lösning, som kan förbättra kvaliteten på inomhusluften avsevärt. DESSO AirMaster® är en bevisad och pålitlig lösning som kan
rena luften.
DESSO AirMaster® finns i en standardkollektion. Men du kan även ”Skapa din egen AirMaster”, där du har friheten att själv sätta ihop
plattornas färgkombination.
Källa: Världshälsoorganisationens riktlinjer för luftkvalitet gällande partiklar, uppdaterade 2005.
Patentansökan: NL 2002808
GUI:s guldlogo delas ut när en produkt har en ”dammupptagningsförmåga” som är högre än 80 %
4)
Preliminära testresultat.
5)
Källa: forskning utförd av Deutsche Allergie- und Astmabund e.V. (Tyska Allergi- och Astmaförbundet) 2005.
Desso rekommenderar en dammsugare med rullborste för yrkesanvändning.
Dammsugning i luggriktningen garanterar optimal städning.
1)
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3)
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