LUFTKVALITET I DIN FASTIGHET
– HUR BRA ÄR LUFTEN EGENTLIGEN?

Om du är orolig över luftkvalitén i din fastighet så kan vi nu enkelt mäta hur bra
luften är i realtid. Du får en snabb indikation på om något är fel eller om allt är som
det ska. Vi gör många typer av undersökningar när det gäller luftkvalitet, till exempel
screening, partikelmätning, pumpade provtagningar och vi kan även sätta upp
sensorer som mäter luftkvalitén över tid och som “larmar” om något inte står rätt till.

Dålig luftkvalitet kan ge hälsoproblem

Här gör vi luftundersökningar

Många upplever diffusa hälsobesvär i miljön de vistas i.
Det kan vara allt från rinnande ögon, torra slemhinnor,
återkommande förkylningar eller andra symtom. Man kan
bli trött när luften är dålig, vilket leder till att man jobbar
sämre. Luftföroreningar kan orsaka luftvägssjukdomar och
hjärt- och kärlsjukdomar. Hjärnan påverkas också av dålig
luft vilket kan leda till alzheimers och demens. Känner du
igen dig i något av detta? I så fall är det ben bra idé att kolla
luftkvalitén i din fastighet.

Vi kontrollerar luften i miljöer som skolor, dagis, bostäder,
kontorslandskap, verkstadshallar och många andra miljöer
där människor vistas. Det finns flera orsaker till att vi blir
kontaktade för att göra dessa typer av undersökningar.
Till exempel:
Som en extra åtgärd av omtänksamhet om dem som
nyttjar lokalerna och för att ge medarbetare eller elever
bästa möjlighet att prestera på topp
När det klagas på miljön eller när medarbetare är oroliga
Som en del i våra luftkvalitetsanalyser för att se om vi har
förändringar över tid som kan ge ledtrådar till upplevda
problem i inomhusmiljö.
Det finns olika saker i luften
som inte är bra för oss.
Vi mäter därför flera saker.

Så här mäter vi luftkvalitén i din fastighet
Beroende på hur problembilden ser ut så har vi flera olika
sätt att undersöka din luftkvalitet. Våra erfarna tekniker
hjälper dig att föreslå lämpliga undersökningar efter att ha
kartlagt behovet tillsammans med dig. En del mätningar kan
göras med direktmätande instrument på plats, en del med
internetuppkopplade sensorer, medan andra undersökningar
innebär att material samlas in och undersöks i laboratorium.

Ta reda på hur luftkvalitén är hos dig
– kontakta oss idag
När det gäller att mäta luftkvalitén så är varje uppdrag unikt.
Våra duktiga medarbetare gör en analys och föreslår vilka
mätningar och eventuella andra undersökningar som bör
göras. Vill du veta mer om hur vi kan mäta luftkvalitén hos
just dig? Kontakta oss i så fall för en kostnadsfri rådgivning
– ring 020-36 40 40 eller maila info@specialrengoringar.se

Kontakta oss idag – ring 020-36 40 40!
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