AirMaster

®

Innovation
som bidrar till
människors
hälsa och
välbefinnande
Människor tillbringar i
genomsnitt 90 procent av sin
tid inomhus. På Tarkett strävar
vi efter att bidra till människors
hälsa och välbefinnande
genom att förbättra
luftkvaliteten inomhus.

AirMaster® Earth 9056

Clears
the Air®
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Frisk luft på arbetsplatsen
Dagens arbetsplatser är redo för förändring. I den förändringen bör
människans hälsa och välbefinnande ligga i fokus.1 Det börjar med luften

DESSO AirMaster är
8 gånger effektivare
på att fånga upp och
hålla kvar fint damm
än släta golv (PM10).
Den är också 4 gånger
effektivare än vanliga
textilgolv (PM10).

vi andas.
Förbättring av inomhusluftens kvalitet kan ha en direkt, positiv och påtaglig
effekt på hälsa, välbefinnande och prestation på arbetsplatsen. Det finns
studier som visar att det kan höja kontorsarbetares produktivitet med
0,5 till 5 procent och ge besparingar på 20 till 200 miljarder dollar.2
DESSO AirMaster fångar upp det skadliga fina dammet i inomhusluften
effektivare än någon annan golvbeläggning och kan spela en
grundläggande roll för att bidra till hälsa och välbefinnande på dagens
arbetsplatser.

Bevisat effektiv luftrening
Med bevisat effektiv luftrening är DESSO AirMaster den första produkten
i världen som fått GUI Gold Plus-märkning, den högsta ackreditering
som utfärdas av Gesellschaft für Umwelt- und Innenraumanalytik (GUI),
Tysklands ledande oberoende testinstitut för luftkvalitet.
Forskare på GUI:s laboratorium mätte DESSO AirMasters förmåga att
minska koncentrationen av fint damm genom att göra 15 tester i tre
testrum, som alla hade olika golvbeläggningar (slät golvbeläggning, ett
strukturerat öglat textilgolv av standardtyp och DESSO AirMaster).
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DESSO AirMaster är 8 gånger effektivare på att fånga upp och hålla kvar

Baserat på tester utförda av GUI med DESSO

fint damm än släta golv (PM10). Den är också 4 gånger effektivare än

AirMaster® jämfört med ett standardgolv och

vanliga textilgolv (PM10).3 Redan 2010 fick den GUI Gold-märkning som

jämfört med ett strukturerat öglat textilgolv av

första produkt på marknaden, följt av GUI Gold Plus-märkning 2015. Guld

standardtyp (medianvärden).

Plus-märkningen gavs för högsta betyg för tre ytterligare testkriterier:

ISO 16000-testanalys enligt AgBB-

– Lämpligt för allergiker

utvärderingsschema 2010 och i enlighet med

– Hög kapacitet att binda fint damm

GUT:s utsläppskriterier.

– Låga VOC-emissioner.4
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