
 

Filtersystemet Beauty Line Exclusive skyddar nagelterapeuten genom att rena luften från de gaser, 
partiklar och lukter som uppstår vid arbete med gel och akryl.

Arbetsmiljöverket har som krav på nagelterapeuter att de ska ha ett punktutsug och att luftföro- 
reningarna effektivt ska fångas upp med en avskiljningsgrad på 99 % av både gaser och partiklar*.

Filtersystemet Beauty Line Exclusive är testat av tredje part, Statens Provningsanstalt, och är det 
enda filtersystem som klarar de krav Arbetsmiljöverket ställer*.

Resultatet från Statens Provningsanstalt visar att mer än 99,95 % av partiklarna och mer än  
99,8 % av gaserna renas genom filtersystemet Beauty Line.

Enligt 9 § ska varje arbetsplats där härdplastkomponenter hanteras ha sådana     
utsugsanordningar att förekommande luftföroreningar effektivt fångas upp.

Riktvärde: 

Mätningar ska visa att luftföroreningarna effektivt fångas upp (99 % avskiljnings-
grad av härdplastångor samt partiklar med storlek 0,1-0,3 mikrometer) samt 
information om filterbyten. 

DET ENDA TESTADE FILTERSYSTEMET SOM UPPFYLLER ARBETSMILJÖVERKETS KRAV

* Arbetsmiljöverket, Nagelterapeuter 2008; Rapport 2008:5 LÄS MER >>>

Ur Arbetsmiljöverkets Rapport Nagelterapeuter 2008; Rapport 2008:5 
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Att nagelterapeuter utsätter sig själva och sina  
kunder för lukter, slipdamm och hälsovådliga gaser  
är ett uppmärksammat problem. 

Arbetsmiljöverket har uppmärksammat problemet 
och ska därför granska arbetsmiljön på nagelsalonger. 
”För nagelterapeuter är det användningen av härd-
plaster, när naglar förlängs och formas, som kan ge 
besvär. Det behövs både skyddshandskar och bra  
ventilation för att kunna utföra jobbet säkert”.  
(Arbetsmiljöverket, ”Tillsyn för bättre arbetsmiljö 
 för frisörer och nagelterapeuter”, 2011-01-18). 

Beauty Line Exclusive är ett filtersystem som effek-
tivt tar bort lukter och renar luften från de hälsovåd-
liga gaserna och partiklarna.

BEAUTY LINE EXCLUSIVE

UPPFYLLER ARBETSMILJÖVERKETS KRAV• 

SKYDDAR DIN HÄLSA• 

LÅG LJUDNIVÅ• 

LÄTT ATT FLYTTA PÅ OCH TA MED SIG• 

ENKEL ATT INSTALLERA OCH ANVÄNDA• 
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För mer information eller för din närmaste återförsäljare kontakta oss på 
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