
PROFI FEJEGRANULAT 
Anvendes på alle gulve hvor støvgener kan opstå 

 

Støv er for mange virksomheder et dagligdags og vedholdende problem: Fortløbende processer medfører 
dannelsen af støv, der hvirvles op pga. de konstante bevægelser.  

Derudover trænger der støvpartikler ind udefra. 

 

Støv i luften kan være et alvorligt problem, der kan give en lang række symptomer som irritation i øjne, øre 
og luftveje, infektioner og hovedpine, samt støvallergi og eksem. 

 

Profi Fejegranulat 

Profi Fejegranulat er velegnet til binding af alle former for støv, og Profi Fejegranulat forhindrer støvet i at 
flytte sig rundt lokalet. 

 

Profi Fejegranulat har desuden den fordel, at det kraftigt hæmmer dannelsen af statisk elektricitet.  

 

Profi Fejegranulat kan med fordel bruges i skoler, institutioner, lagerhaller, kontormiljøer, boligforeninger, 
garageanlæg og idrætsanlæg samt i produktion af støvholdige produkter som bl.a. foder. 

 

Effekten ved brug af Profi Fejegranulat  

• Hæmmer støvspredning 

• Hæmmer spredning af svampesporer 

• Forebygger støvallergi 

• Reducerer spredning af bakterier 

• Renere luft 

• Bedre indeklima 

• Mindre gulvvask og rengøring 

• Hæmmer statisk elektricitet 

• Bedre arbejdsmiljø 

• Tidsbesparende 

• Ikke skadelig for miljøet 

• Effektiv 
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Omkostningsbesparelser på vedligeholdelse 

Vedligeholdelse og rengøring af specialmaskiner samt produktionsomkostninger stiger hele tiden.  

Ved brug af Profi Fejegranulat nedsætter du risikoen for drift forstyrrelser ved maskiner og i procesforløbet, 
da spredning af støv og snavs reduceres væsentligt. 

 

Høj kundetilfredshed 

Dine kunder forventer rene produkter i høj kvalitet. Hvis forventningerne til varen ikke opfyldes, medfører 
dette kundeklager og returneringer. 

Ved brug af Profi Fejegranulat får du et rent og hygiejnisk miljø, som gør det muligt at overholde høje stan-
darder og garanterer en stabil produktkvalitet. Dette medfører færre kunde reklamationer. 

 
Et hygiejnisk produktionsmiljø 

Myndighederne har strenge krav til hygiejne og sikkerhed.  

Ved brug af Profi Fejegranulat får du et hygiejnisk og rent miljø, som gør det muligt at overholde høje stan-
darder, hvilket giver en pålidelig produktkvalitet. Anlæggene er til enhver tid klar til at blive inspiceret af myn-
dighederne og dine kunder. 

 
Lavere driftsudgifter 

Ved brug af Profi Fejegranulat bliver rengøring og vedligeholdelse lettere.  

Forretningsforstyrrelser, energiforbrug og fraværstider reduceres pga. et rent arbejdsklima.   

 
Forbedret medarbejderproduktivitet 

Renere luft reducerer fraværet på grund af sygdom med op til 40 %. Ved reduktionen af sundhedsskadelige 
støvpartikler bliver dine medarbejdere sundere og mere motiverede, og ydelsen og kvaliteten af deres arbej-
de forbedres. 

 
Pålidelige arbejdsforløb 

Færre procesforstyrrelser med op til 10 % lavere svigt tider for maskinerne og 30 % mindre vedligeholdelse 
på grund af mindre kontaminering. 
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