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Hållbar Tvätt av skyddsutrustning
Professionell tvätt utan kemikalier
För dig som prioriterar hållbarhet och hälsa finns det en unik möjlighet att tvätta skyddsutrustning och
skyddskläder helt utan kemikalier. Dessutom är det både enkelt och kostnadseffektivt. Genom det
flexibla filtret DIRO blir det vatten som du använder avjoniserat och fritt från kalk och kemikalier och gör
att du varken behöver städ- eller tvättmedel. Det här är framtidens sätt att hålla rent och genom att
satsa på hållbar tvätt utan kemikalier erbjuder SWATAB dig möjligheten att skydda miljön, dig själv och
andra i din omgivning.

Vad innebär en hållbar tvätt av skyddsutrustning och skyddskläder?
Forskning visar att gruppen brandmän löper
ökad risk att drabbas av vissa allvarliga
sjukdomar i jämförelse med den övriga
befolkningen. En av orsakerna är att
hälsofarliga ämnen fastnar på
skyddsutrustning och skyddskläderna.
Därför har DIRO testats för
Räddningstjänsten vad gäller både slangtvätt
och tvätt av kontinaminerade arbetskläder
Efter rökdykningsövning är jackan tvättad med DIRO, helt utan kemikalier.
Ren, doft fri och ingen påverkan på reflexer!

och larmställ. Testerna visade att med DIRO
är partikelreduceringen av hälsofarliga

ämnen såsom PAH (polycykliska aromatiska kolväten) och VOC (flyktiga kolväten) så omfattande att
hälften av ämnena inte är mätbara och slutsatsen är att DIRO är tre gånger så effektiv jämfört med
befintlig tvättmetod vad gäller borttagning av PAH.

Hållbar tvätt av skyddsutrustning och skyddskläder med DIRO, uppfyller de krav och riktlinjer som finns
inom Räddningstjänsten ur både ett hälso- och rengöringstekniskt perspektiv.

Alla skall få möjlighet att njuta av en Hållbar Tvätt & Lokalvård!

Hållbar Tvätt av skyddsutrustning
DIRO är mer än 3 gånger så effektivt jämfört med befintliga
tvättmetoder för att ta bort PAH.
Den sammanlagda mängden PAH är efter:
Brand: 77,65 mg
Tvätt med befintlig tvättmetod: 19,59 mg
Tvätt med DIRO: 6,10 mg
Reduktionen av PAH är:
Tvätt med befintlig tvättmetod: 74,78%
Tvätt med DIRO: 92,14%

Fördelar med att Tvätta och Städa utan kemikalier
Hälsa: Förbättrad arbetsmiljö och hälsa
Miljö: Reducerade utsläpp av både kemikalier och koldioxid.
Ekonomi: Lägre energi- och driftkostnader
Drift: Enkelt att installera och passar alla verksamheter

SWATAB hjälper dig hela vägen
Projektering: Vi hjälper er att ta fram en behovsanalys och att skräddarsy den lösningen som passar er
verksamhet perfekt. Ibland kan man behöva något utöver våra standardsystem, då hjälper vi gärna till att
lösa detta.
Finansiering: Vi hjälper till med att ordna den finansieringsformen som passar er bäst. Leasing, hyra eller
faktura.
Leverans: Vi ser till att er produkt blir levererad till den lokal som ni önskar.
Installation: Vi har ett rikstäckande nätverk av installatörer som installerar på ert önskemål
Support: Möjligheten finns att teckna ett ”Säker drift supportavtal” Våra tekniker finns i hela landet för
service och garanti.

Om SWATAB
SWATAB har sedan 2014 hjälpt våra kunder att spara pengar och samtidigt minskat deras miljöpåverkan,
det här har vi gjort genom att ta bort deras kemikalieanvändning inom Städ & Tvätt.
Bolaget har idag referenser inom flera segment, såväl privata som kommunala.
Vi har ett rikstäckande Servicenätverk, och ett nära samarbete med de ledande leverantörerna av tvättoch städutrustning vilket gör att ni får en snabb & effektiv service.
SWATAB hjälper sina kunder primärt inom tre olika områden:
-

Att förbättra deras miljömål genom att minska deras CO2e påverkan

-

Att få en hälsosammare arbetsmiljö

-

Att minska deras kostnader

Vill du veta mer?
Du är varmt välkommen att höra av dig.
www.swatab.com | info@swatab.com

