
DAMMSKYDDSDÖRR
- FÖRHINDRAR DAMMKONTAMINERING OCH DAMMIGRATION

Dust Door - Dammskyddsdörr stänger inne damm och andra partiklar och förhindrar spridning till intilliggande 
lokaler. Appliceras enkelt i dörröppning. Används med fördel i kombination med Sticky Mat som stoppar damm under 
skosulorna.

ETT ENKELT OCH EFFEKTIVT SÄTT HÅLLA DAMMET UTE.

Backa Bergögata 8, 422 46  Hisings-Backa
+46 (0) 31-89 48 03 • info@floorsolutions.se

Floor Solutions produkter testas regelbundet. Den tekniska informationen som nämns erbjuds på basis av kunskap, insikt och erfarenheter från praktiken. De angivna uppgifterna är inte bindande 
som en specifikation och bör ses som en riktlinje. Floor Solution AB kan inte lämna någon garanti eller garanti om lämpligheten för en viss applikation eller användningen av denna produkt. Vid 
användning av denna produkt är användaren alltid ansvarig. Innan användning, produkten ska alltid testas. Avvikelser i informationen kan orsakas av olika miljöfaktorer och avvikelser i mätutrust-
ning och metoder som används. Floor Solution AB ansvarar inte för skador och följdskador till följd av användningen av denna produkt.

TEKNISK SPECIFIKATION

Längd/bredd 2400x1200 mm

Färg Transparent

Antal/förp 20 st

Den självhäftande dragkedjan monteras enkelt med valfri placering.

Extra
hög: 

240 cm

PRODUKTEN
Dammskyddsdörr är en superstark, transparent film för att 
tillfälligt försegla dörröppningen. Dammskyddsdörr består 
av en tjock film och en lös, självhäftande dragkedja. Denna 
dragkedja kan fästas på önskad plats på filmen och skapa den 
lämpligaste passagen. Dammskyddsdörr kan enkelt monteras 
på dörrkarm, med hjälp av Multi Tape Extreme.

APPLIKATION
Med Dammskyddsdörr erbjuder vi komplett och dammfri 
stängning av dörröppningen under sådant renoveringsarbete 
som fräsning eller annat sliparbete. Dammskyddsdörr är snabb 
och enkel att applicera. Sprid filmen ut på golvet. Montera den 
självhäftande dragkedjan på önskad plats på filmen. Montera 
dammskyddsdörren till dörrramen med tejp.

EGENSKAPER
Dammskyddsdörr förhindrar dammförorening och 
dammmigration. Dammskyddsdörr är väldigt snabb att 
installera. Tack vare den självhäftande dragkedjan förblir 
rummet tillgängligt på alla önskade platser. Dammskyddsdörr 
är extra lång (2,4 m) och passar i varje dörröppning. Filmen är 
transparen, vilket betyder att rummet är synligt och tätt.


