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En fara för hälsan:
hur virus sprids i luften

Uppnå renare, mer hälsosam luft

Medarbetarna är er viktigaste tillgång. En hälsosam arbetsplats är något ni helt enkelt inte 
kan nonchalera. Som du kanske vet är inomhusluften ofta mindre ren än luften utomhus? 
Har ni bestämt er för att säkra att luften är så fri som möjligt från små partiklar som virus, 
findamm och aerosoler så är det ett utmärkt och väl genomtänkt beslut.

Tvätta händerna, hålla avstånd, använda mun- och nässkydd... Allt detta är 
viktigt, men räcker inte för ett heltäckande skydd. Särskilt i känsliga miljöer 
med höga krav på hygien. Lösningen? Vårt Virus Shield!

 ■  HEPA-luftfilter: Våra luftrenare med HEPA 14-filter är certifierade. Rent 
konkret betyder det att varje unikt HEPA 14-filter är individuellt testat 
och certifierat. Det innebär att vi kan garantera 99,995% färre skadliga 
partiklar!

 ■  Patenterad filterkombination: Virus Shield kombinerar flimmerfilter med 
HEPA-filter. Det förstnämnda binder större delen av partiklarna i luften. 
Det efterföljande HEPA 14-filtret fångar in de minsta mikroorganismerna. 
Tillsammans renar de stora mängder luft per timme för att skydda dig på 
bästa sätt. Klart!

Virus Shield – mer skydd, 
mindre risk, nöjda medar-
betare. 

 

Vår service  
för er

Vi skräddarsyr er luftrening,  
helt enligt era krav och behov!

Virus Shield bör finnas där 
människor finns:

 ■  I lager och distributionscentraler
 ■  I produktionsutrymmen för livsmedel 
och mataffärer

 ■  I tillverkningsanläggningar
 ■  I allmänna byggnader som skolor, 
sjukhus och flygplatser

1. Arbetsmiljön är grogrund för 
allehanda otäcka virus. De liftar 
med mikropartiklar i luften och 
sprids från en person till en annan. 
Även när du håller avstånd!

2. Inomhusmiljöer är gynnsamma för 
en hög viruskoncentration i luften. 
Till skillnad från utomhus där virus 
kraftigt späds ut av frisk luft, är 
smittorisken bland medarbetare 
betydligt högre inomhus.

3. Enligt WHO kan också de 
minsta virusbärarna spridas via 
inomhusluften över långa avstånd. 
Viruspartiklarna finns kvar i luften 
även över tid, något som ökar risken 
för infektion.

4. Kom ihåg: Faran är inte över även 
om virus inte finns kvar i luften 
utan faller ner och lägger sig på 
en yta. Risken att insjukna via 
kontaktsmitta kvarstår!
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