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Stofzuigers, luchtreinigers
en andere oplossingen voor
fijnstof in de bouw, renovatie
of werkplaats.

Werken aan schone lucht
Schone lucht is een voorwaarde voor een gezonde leef- en
werkomgeving. Uit onderzoek van TNO en het RIVM blijkt
dat fijnstof een groot risico vormt voor uw gezondheid. Op
steeds meer plekken gaan we de strijd aan met stof, damp
en micro organismen. ESB Milieu Techniek levert
hoogwaardige stofzuigers, luchtreinigers, afzuigarmen en
overige apparatuur op gebied van afzuiging. De apparatuur
voldoet aan de hoogste eisen op gebied van filtratie. Alle
stofzuigers en luchtreinigers van Dustcontrol zijn standaard
uitgerust met een HEPA H13 filter. HEPA H13 filters worden
o.a. gebruikt in de asbest sanering en zorgen ervoor dat
zelfs de kleinste deeltjes worden opgevangen.

Afzuigkappen op maat
Het liefst zuigen we af bij de bron. Daar waar het fijnstof
onstaat. Hiervoor levert ESB afzuigkappen die op maat
gemaakt worden voor slijpen, boren, frezen, schuren,
zagen en overige bewerkingen. ESB komt graag langs om
samen met u de beste oplossing te vinden.

Service en onderhoud

Good housekeeping

Good housekeeping of gewoon "een goed huishouden" is
van belang op plekken waar fijnstof en micro organismen
aanwezig zijn. Het komt er op neer dat je fijnstof en micro
organismen gelijk goed verwijderd. Vegen, slechte
stofzuigers en reiniging met perslucht zorgen ervoor dat
dezelfde deeltjes blijven rondzweven en steeds opnieuw
een gevaar vormen.

Stofzuigers en luchtreinigers worden vaak ingezet onder
zware omstandigheden, bovendien kan verkeerd
gebruik of slecht onderhoud zorgen voor lekkage van
fijnstof. Goede service en degelijk onderhoud is zeer
belangrijk. ESB voert onderhoud, service en keuringen
(NEN 3140) uit.

Ateliers en werkplaatsen

Bij de aanpak van fijnstof gaan we altijd uit van de
onderstaande volgorde :
1) maatregelen aan de bron nemen;
2) afvoeren of filteren van verontreinigde lucht;
3) afschermen van de mens;
4) persoonlijke bescherming.
ESB richt zich voornamelijk op maatregel 1 en 2. Door
slimme toepassingen bij de bron en inzet van apparatuur
met Hepa H13 filters is het effect hoog en zijn de kosten
relatief laag.
ESB is dealer van o.a. Dustcontrol, Plymoth en Gram. Alle
drie topmerken uit Scandinavië.

ESB Milieu Techniek levert een breed pakket aan
apparatuur voor lasrook en fijnstof in werkplaatsen en
ateliers. Door efficient en slim gebruik te maken van de
diverse oplossingen kunnen de kosten laag gehouden
worden.

Benieuwd wat ESB voor u kan
betekenen ?
Luchtreinigers

Bel +31 610787564, mail naar
info@esbmilieutechniek
of kijk op de website.
www.esbmilieutechniek.nl

