En världsunik teknik som
alla borde känna till.

Nyhet!
Aeroseal optimerar ventilationssystem
på nolltid. Utan stora ingrepp.
Att varken människor eller plånbok mår bra av läckande ventilationskanaler kommer inte som en nyhet för dig som arbetar med ventilation.
Därför är det extra kul för oss att kunna presentera Aeroseal – en världsunik
metod som på ett effektivt, enkelt och hållbart sätt tätar ventilationskanaler
från insidan och utan dyra ingrepp i fastigheten. Snacka om insiderjobb!
Driftklart endast två timmar efter utförd sealing
Med Aeroseal-metoden kan ventilationssystemen vara i drift igen endast
två timmar efter genomförd sealing. Vi tätar dessutom utan att hyresgäster
behöver evakueras under arbetstiden. Det betyder exempelvis att skolor och
sjukhusens vårdavdelningar inte behöver stängas under tiden, vilket naturligtvis är ekonomiskt fördelaktigt för fastighetsägaren.
Läs mer >

Nyfiken på
hur det går till?
Se filmen!

SÅ HÄR FUNKAR AEROSEAL:
Aeroseal är ett vattenbaserat tätningsmedel som – när det exponeras för varm tryckluft
– omvandlas till en luftburen dimma av aerosoliserat tätningmedel.
De aerosoliserade partiklarna sprids i hela kanalsystemet med hjälp av skapat övertryck och
omvandlas till en elastisk tätningsmassa endast där otätheter finns och tätar hål och spalter på upp
till 1,5 cm oavsett kanalens materialtyp.
Aeroseal tätningsmedel uppfyller svenska krav för ofarlighet. Stora kanalareor kan tätas varje
dag under rätt förutsättningar. De tätade kanalerna tål ett övertryck på 2000 Pa och kan tas i drift
två timmar efter utförd tätning. Snabbt, enkelt och effektivt.
FÖRDELAR OCH FAKTA

6 LUFTTÄTA ARGUMENT

SPARAR ENERGI

GER HÅLLBAR
VÄRDEÖKNING

Aeroseal ger täta kanaler
till en bråkdel av kostnaden
för byte av kanalsystem och
ombyggnation.

Aeroseal sparar energi och
sänker driftskostnaden.
Dessutom bidrar metoden
till en längre livslängd på
befintlig teknisk utrustning
och ett mindre klimatavtryck.

Aeroseal gör det enkelt att
ställa om fastigheten till
nya verksamheter för en
förhållandevis liten kostnad
samtidigt som det ökar värdet
på fastigheten.

DÄMPAR
MISSLJUD

MINSKAR
SPRIDNING

Aeroseal reducerar missljud
orsakat av läckage.

Aeroseal reducerar avsevärt
riskerna för spridning av
oönskad luft och patogener.

MINSKAR
KOSTNADER

TÄTAR ALLT
Aeroseal tätar hål och spalter
upp till 15 mm, oavsett om
kanalen är tillverkad i metall,
plast, cement eller tegel –
oavsett storlek på kanalen.

Tillsammans höjer vi kvaliteten på svenskt inomhusklimat!
För mer info kontakta:
Jocke Lindberg
VD, ConductAir AB
Tel/Phone: +46 (0) 70 – 787 83 89
conductair.se

