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LightAir testar luftkvaliteten i svenska hem tillsammans med SemA Lab vid
Karolinska Institutet.
LightAir AB introducerar ett unikt luftkvalitetstest tillsammans med SemA Lab AB vid Karolinska
Institutet vilket kommer att distribueras med LightAir luftrenare från december via Hemma
butikerna.
LightAir har ett nära samarbete med SemA Lab vid Karolinska Institutet för att bland annat kunna
erbjuda konsumenten detaljerade luftkvalitetstester när de köper en LightAir luftrenare. Med hjälp
av luftrenaren kommer kunden enkelt kunna utföra provtagning hemma och sedan skicka det på
analys till SemA Lab vid Karolinska Institutet för att därefter få en rapport om vilka typer av partiklar
som finns i luften hemma.
Docent Yngve Hansson som är en av ägarna och grundarna till SemA Lab berättar att ”LightAirs
luftrenare och joniseringsteknologi möjliggör att man kan fånga in partiklar för att se vad luften
innehåller i ett representativt luftprov. Vi kan sedan studera provet i ett svepelektronmikroskop och få
tydliga bilder på partiklarna. Det går då att identifiera om det finns virus, bakterier, pollen,
mögelsporer, kvalster, m.m i luften, samt få en uppfattning om det är lite eller mycket av respektive
partikel.”
Med hjälp av rapporten har kunden möjlighet att få besked om orsaken till dolda problem, t ex fuktoch mögelskador. Rapporten kommer också att ge kunden en kort beskrivning av de olika partiklar
som identifierats, möjliga källor och hälsoeffekter.
Roger Sogge, marknadschef på LightAir, menar att ”Det är mycket värdefullt att genom
luftkvalitetstestet kunna ge konsumenten information om hur luftrenaren fungerar och vilka partiklar
den tar bort från den luft vi andas. Detta är en viktig del i att utbilda och uppmärksamma
konsumenten på kvaliteten i inomhusluften. I Sverige tror vi att luften såväl inne som ute är relativt
ren, men detta är ofta en felaktig föreställning.”
LightAir lanserar, i samarbete med SemA Lab vid Karolinska Instituet, luftkvalitetstesterna
inledningsvis i Sverige, men planerar att introducera konceptet på de andra marknader som LightAir
redan säljer luftrenare, t ex USA, Japan och Kina.
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Om LightAir
LightAir är ett internationellt företag som sätter en ny standard inom luftrening av inomhusluften med unika och
patenterade teknologier. LightAirs produkter har visat sig vara mycket effektiva i att rena luften från de allra minsta och
hälsofarligaste partiklarna. Dessutom erbjuder LightAir prisbelönta designprodukter med oslagbara konsumentfördelar;
effektiv, ljudlös, energisnål, ozonfri och utan kostsamma filterbyten. LightAir utvecklar, tillverkar och distribuerar de bästa
produkterna inom luftrening för inomhusmiljö och förbättrar därigenom människors hälsa och välbefinnande.
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