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STØV
– PAS PÅ
LUNGERNE
Støv er ikke bare støv. Det kan 
indeholde farlige partikler, der 
påvirker helbredet og på sigt kan 
give astma, kræft og KOL. Specielt på 
byggepladserne er medarbejderne 
udsatte, men med de rette sikkerheds-
for-anstaltninger og støvsugere er det 
muligt at holde lungerne fri for det 
farlige støv, og komme videre med næste 
opgave hurtigt og effektivt. 

Der bliver knoklet under stramme dead- 
lines på byggepladserne. Støv fra murværk, 
beton, cement, mørtel og træ flyver i luften 
og kan give alt fra hudgener og vejrtræk-
ningsproblemer til alvorlige sygdomme 
som lungekræft og KOL. Oprydning og 
rengøring er dog ikke altid yndlingsopga-
verne, men det er essentielt at få støvet og 
de farlige partikler ud af den luft medarbej-
derne bevæger sig rundt i, så hurtigt og 
effektivt som muligt. Det er ikke bare et 
lovmæssigt krav, det er sund fornuft, der 
arbejder i alles interesse for at sikre med- 
arbejdernes helbred nu og i fremtiden. 

For at få bugt med de farlige partikler i 
luften, er det vigtigt at vælge den rette 
støvsuger. En støvsuger der kan opsuge 
og fange partiklerne fra arbejdsmiljøet i 
særlige filtre, og her kan du stole på Nilfisk. 

Her får du gennemtestede løsninger i form 
af sikkerhedsklassificerede støvsugere i 
støvklasse L, M og H (Lav, Mellem og Høj). 
Støvsugere der giver dig mulighed for at 
fjerne alt fra hus-, bygge- og kvartsstøv til 
asbest og andet sundhedsskadeligt materiale 
fra arbejdsmiljøet.

VÆLG DEN RETTE STØVSUGER
Nilfisk har over 110 års erfaring med at 
udvikle professionelle støvsugere, der giver 
dig mulighed for at løse alle typer opgaver. 
Alle vores støvsugere overholder de 
gældende europæiske standarder, og hvor 
L-klassen er beregnet til husstøv og jord,
så giver M- og H-klassen dig mulighed for
at få bugt med det farlige støv. Nilfisk
anbefaler brug af H-klasse støvsugere på
bygge- og anlægspladser.

H-klasse støvsugere yder maksimal
sikkerhed over for sundhedsskadelige
partikler. Hertil kan du tilføje et værn mod
farlige kræft- og sygdomsfremkaldende
stoffer f.eks. asbest, bly, skimmelsporer
m.fl. Hele 99,995 procent af dette støv
bliver fjernet fra arbejdsmiljøet, og den er
et absolut must for de medarbejdere, der
kan blive udsat for disse partikler.
Samtidig kan du glæde dig over tilbehør,
der sikrer, at du kan komme ind, hen, op
og rundt i alle hjørner.

Med de sikkerhedsklassificerede,  
gennemtestede støvsugere fra Nilfisk er 
der ganske enkelt ingen undskyldninger 
for ikke at have ren luft til arbejdet.



Hvilken slags støv arbejder du med?

• Husstøv

• Jord 

• Træstøv fra nåletræ

• Støv fra spartelmasse

• Fyldemasse

• Lak

• Gips

• Cement

• Beton

• Fliseklæb

• Maling (f.eks. latex, oliemaling)

• Kvartsholdige materialer (f.eks. 
sand og grus), som støvsuges op 
fra et gulv

• Respirabelt kvarts 

• Træstøv fra løvtræ

• Skimmelsporer 

• Asbest

• Blyholdigt støv 

• Mineralske fi bre

• Bitumen  

• Syntetiske mineralske fi bre 
(f.eks. glasuld)

Brug derfor en H-klasse støvsuger, når du:

• sliber 

• borer 

• skærer 

• hugger 

• rillefræser

I følgende materialer: 

• beton 

• mørtel/puds 

• mursten 

• fl iser 

• granit 

• sand/grus

HL M Vælg en 
M-klasse støvsuger

Vælg en 
H-klasse støvsuger

Vælg en 
L-klasse støvsuger

  Ufarligt støv, f.eks.:   Farligt støv, f.eks.:   Kræftfremkaldende støv, f.eks.: 

Arbejdstilsynet og
Byggeriets Arbejdsmiljøbus

anbefaler H-klasse støvsugere
på bygge- og anlægspladser

Læs mere på www.nilfi sk.dk

Sådan sikrer du det rigtige 
valg af støvsuger

H

Forarbejder du visse M-klasse materialer, 
afgives der respirabelt kvartsstøv, som er 
kræftfremkaldende (H-klasse).

www.knudedan.dk
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