Mindsk sygefraværet på
arbejdspladsen
Dit immunforsvar
svækkes væsentligt,
når luftfugtigheden
er for lav. For tør
luft kan have store
konsekvenser for
dit indeklima på
arbejdspladsen, da risikoen for at du rammes af sygdom er høj.

Danske virksomheder som også forbedrer
deres indeklima med luftbefugtning:
SEB bank
Daginstitutionen Hyldehaven for
astma- og allergibørn
Udenrigsministeriet
Rigshospitalet København
Hvidovre Hospital
Bispebjerg Hospital
Odense Universitetshospital

Hygiejnesikret indeklima
En skræddersyet befugtningsløsning hæver luftfugtigheden ved at tilføre vand til luften. Uanset hvilken
løsning du vælger, bliver mængden af tilført vand
styret og kontrolleret, så luften hverken bliver for tør
eller for fugtig. Vores HACCP og ISO 22000 certificering sikrer dig rent vand fri for bakterier og kalk. Vores
kompetencer og store erfaring i køle- og befugtningsbranchen har givet os eneforhandling på verdensplan
på den anerkendte, patenterede BactiQuant-metode,
som bruges til måling af bakterieaktivitet i vandet.
Dermed sikrer vi, at vores kunders anlæg er bakteriologisk rene.

Slagelse Sygehus
Aalborg Sygehus

HVORDAN ER INDEKLIMAET HOS
DIG OG DINE KOLLEGER
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Luftfugtigheden påvirker
helbredet og indeklimaet
mere end de fleste er klar over

Et indeklima med tør luft giver
større risiko for spredning
af luftbårne vira, gener som
hovedpine, udtørring af hud og
øjne samt statisk elektricitet

Ofte stillede spørgsmål
Vi ved alt, der er værd at vide om luftbefugtning, så vi har samlet de hyppigst stillede spørgsmål her

Får jeg ikke et dårligt indeklima, hvis jeg gør det mere fugtigt?
Det er en udbredt misforståelse, at jo mindre fugt der er i luften, jo bedre indeklima får du.
Den optimale luftfugtighed for mennesker og maskiner er 45-55 %, og ofte er der en indendørs
luftfugtighed på under 30 %. Især om vinteren er luftfugtigheden lav. Et indeklima med tør luft
giver større risiko for spredning af luftbårne vira, gener som hovedpine, udtørring af hud og øjne
samt statisk elektricitet. Derfor giver den rette luftfugtighed et optimalt indeklima, hvor sygefraværet mindskes og velværet øges.

... at den optimale
luftfugtighed øger
produktiviteten
og mindsker
sygefraværet blandt
medarbejdere?

Kommer der mug og skimmelsvamp i mine lokaler, hvis jeg befugter?
De fleste har vænnet sig til et alt for tørt indeklima med en luftfugtighed under 30 %, som er
skadeligt for produktion og mennesker. Mug og svamp opstår først ved en luftfugtighed over 80
%, og vi sikrer en stabil luftfugtighed på 50 %. Vores befugtere forstøver vandet meget fint og giver
ingen dryp. Du vil opleve et behageligt indeklima med en fint fordelt fugttilførsel.

Giver befugtning i ventilationskanalen skimmelsvamp?
I sommermånederne ligger luftfugtigheden helt naturligt typisk på 60-70 % relativ luftfugtighed
uden at skimmelsvamp opstår af den grund.

Ud over de
økonomiske
fordele giver den
rette luftfugtighed
et mere behageligt
indeklima at
arbejde i.

Vil befugtning få mit inventar til at ruste?
Dit inventar og dine maskiner vil først begynde at ruste, hvis luftfugtigheden kommer op over
80 %, og vi sørger for at holde din luftfugtighed på 50 %. Til gengæld slipper du for unødvendige
vedligeholdelsesudgifter på dine trægulve, som ikke revner og sprækker.

Skal jeg have bygget mit ventilationsanlæg helt om, hvis jeg vil have befugtning?
Befugtning er et add-on til dit eksisterende ventilationsanlæg, uanset hvilken løsning du vælger.

