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Her er nogle ting, du selv kan undersøge, hvis luften føles fugtig – samt få ideer til 
 løsning af problemerne

Tjek Hvad kan være galt? Hvordan kan det løses?

Lufter I jævnligt ud? Udluftning hjælper med at få den fugtige luft ud, og frisk luft ind. 

Tjek også om ventilationsanlægget fungerer. 
✔

Fungerer ventilationsanlægget korrekt? Få tjekket om udsugningskanaler og -ventiler fungerer, og om ventilations-
anlægget er reguleret korrekt. 

Kontakt fagkyndig.

✔

Er temperaturen over 22 grader i butik-
ken?

Ved højere temperatur føles luften mere tung, fugtig og indelukket og mindre 
frisk. Forsøg at holde temperaturen mellem 20-22 grader.

✔

Er der mange våde aktiviteter? Hvis den høje luftfugtighed skyldes fugtige aktiviteter eller mange personer 
med vådt overtøj, kan det hjælpe at lufte ud eller skrue op for ventilationen. 

Hvis luften også er trykkende udenfor, er det svært at forbedre forholdene.

Prøv også at finde metoder til at begrænse fugten for eksempel så der bruges 
mindre vand, eller lukke døren til andre rum, så fugten ikke spredes

✔

Her kan du gå i dybden, hvis luften føles tør – samt få ideer til løsning af problemerne

Tjek Hvad kan være galt? Hvordan kan det løses?

Er det vinter? Luften er tit meget tør på den årstid, hvilke kan være svært at gøre noget ved. 

Luften kan blive særlig tør, hvis der er kraftig ventilation. Så mere ventilation og 
udluftning gør det ofte værre, da udeluften også er tør.

✔

Er det sommer? Hvis luften føles tør om sommeren, er det ofte et sansebedrag – tørheds-
fornemmelsen kan skyldes, at der er forurening i luften, for eksempel kemiske 
stoffer eller støv. Sørg for at få luftet ud.

✔

Er temperaturen over 22 grader i 
 butikken?

Høje temperaturer er med til at sænke luftfugtigheden og dermed øge tørheds-
fornemmelsen. Sænk temperaturen, for eksempel ved at lufte ud. ✔

Er der meget støvet? Fint vejstøv, der transporteres ind udefra, for eksempel, når der køres varer ind 
på lageret eller i butikken, kan give en fornemmelse af, at luften er tør. 

Det samme kan fibre og andet støv fra tekstiler. 

Gør mere rent og luft ud.

✔

Er der ’kemi’ i luften? Nye varer, der lige er pakket ud, eller dampe fra lim, lak og spray kan give 
kemiske stoffer i luften, der generer luftvejene. Dette kan ofte føles som om, at 
luften er tør. 

Pak varerne ud på lageret og lad dem lufte nogle dage. 

Sørg for god ventilation, når der bruges kemiske stoffer.

✔
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Her kan du gå i dybden, hvis du oplever statisk elektricitet – samt få ideer til løsning 
af problemerne

Tjek Hvad kan være galt? Hvordan kan det løses?

Er der over 22 grader i lokalet? Høje temperaturer er med til at sænke luftfugtigheden, som har betydning for 
statisk elektricitet. Sænk temperaturen, men husk, at den stadig skal være 
 passende til arbejdet.

✔

Har dine sko gummisåler? Sko med gummisåler eller rågummisåler giver oftest de største problemer med 
statisk elektricitet. Prøv at skifte til sko med lædersåler.

✔

Er der meget kunststof i dit tøj? Tøj, der består af kunstfibre, har en tendens til at give mere statisk elektricitet 
end for eksempel ren bomuld eller uld. Skift tøj og prøv dig frem.

✔

Er gulvet medvirkende til at danne 
 statisk elektricitet

Antistatiske måtter kan hjælpe med at aflade.

En antistatisk behandling af gulvet kan begrænse statisk elektricitet, men det 
er en kemisk behandling og derfor kan det være bedre at vælge en gulv-
belægning, der er antistatisk. Spørg en fagkyndig.

✔

Vasker du dit tøj med skyllemiddel? Skyllemiddel har en antistatisk virkning. Vælg gerne en type uden parfume. ✔
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