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Luftkvalitet - tjek og find løsning
Her kan du gå i dybden, hvis luften ikke føles frisk – samt få ideer til løsning af
problemerne
Tjek

Hvad kan være galt? Hvordan kan det løses?

Lufter I jævnligt ud?

Hvis ikke der er ventilationsanlæg i butikken skal luften skiftes ud af ’naturlig’
vej, det vil sige gennem vinduer og døre.

✔

Husk at lufte ud flere gange om dagen – særligt når der er kommet nye varer.
Bliver der jævnligt gjort rent?

Støv og snavs er med til at gøre luften ’indelukket’. Sørg for grundig
rengøring.

✔

Er der lige kommet nye varer?

Nye varer kan give kraftig lugt i starten.

✔

Det er bedst, hvis du kan stå udenfor, når du pakker lugtende varer ud. Ellers
husk at lufte godt ud imens.
Det er også en god idé at lade varerne stå på lageret eller baglokalet natten
over, inden de bæres ind butikken.
Husk også at lufte ekstra ud i de første dage, efter at nye varer er pakket ud.
Er der lugtende varer i butikken?

Overvej, om de kraftigst lugtende varer kan placeres samlet i et hjørne eller
hvor der er god ventilation.

✔

Ved at lade de ansatte rotere mellem forskellige områder i butikken, mindskes
den periode, hvor de bliver udsat for duftene (lugtene).
I parfumeriet bør der ligeledes være god ventilation, hvor der sprayes
duftprøver.
I malerforretningen er det vigtigt, at der er udsugning eller kraftig ventilation i
området omkring tonemaskinen eller andre steder, hvor emballagen åbnes.
I flaskerummet er det en god idé at sørge for hyppig udluftning eventuelt i
kombination med ventilation – og hold rummet ryddet og rengjort.
Bruger I lugtende ’kemiske’ stoffer inden
dørs?

Lim, lak, spray og spritpenne afgiver kemiske stoffer til luften. Husk at følge
arbejdspladsbrugsanvisningen for produktet. Du skal helst være udendørs,
når du bruger de kraftigt lugtende produkter. Ellers skal du sørge for god
ventilation i rummet.

✔

Overholdes doseringen af rengørings
midler?

Ved overdosering af rengøringsmidlerne kan de give kemiske stoffer i luften,
som ødelægger luftkvaliteten.

✔

Brug helst rengøringsmidler uden parfume.

