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Dammfritt är ett absolut måste när höghuset
Raision Martti renoveras
Rakennuspalvelu Tuomi Oy valde den nya Consair CAMU D2 -punktsugen för
dammkontroll under renoveringen. CAMU kunde förse bostadsbolaget i Reso i
Finland med en dammfri byggarbetsplats under renoveringen, och nästan inget
byggnadsdamm fanns kvar att städa. Samtidigt fick arbetstagarna bättre
arbetsförhållanden.
Raision Martti är ett bostadsbolag med 5 uppgångar
och 39 lägenheter på två våningar som byggdes på
1970-talet. Rakennuspalvelu Tuomi Oy utförde den
omfattande renoveringen av rör och elektricitet
under våren 2019.

Dammhantering vid renovering är en
konkurrensfördel för entreprenören
Janne Tuomi från Rakennuspalvelu Tuomi Oy anser att
en god dammhantering är en viktig konkurrensfördel
när man offererar renoveringar åt bostadsbolag.
Hantering av renheten är viktigt för renligheten på
renoveringsområdet och för de boendes nöjdhet. God
dammhantering är också en säkerhetsfråga. ”När vi
planerar renheten och dammhanteringen bra får vi ett
gott resultat inte bara för kunden och de boende på
renoveringsområdet, utan även för entreprenören och
arbetstagarna,” säger Janne Tuomi.
Den nya CAMU D2 valdes för dammkontroll vid
blandning av torra ämnen baserat på tidigare god
erfarenhet av CAMU. Apparaten köptes av Tuomi och
kommer att användas för dammhantering i alla
kommande renoveringar.

Rena lungor, renare lokal. Simple as that.
consair.eu

CAMU D2 sparar på stegen för plattläggare
i en byggnad utan hiss
Den nya punktsugen CAMU D2 användes av
plattläggare på detta renoveringsobjekt. CAMU
användes för dammkontoroll vid murbruksblandning
och även när plattor skars med ett diamantbelagt
sågblad. Området förblev dammfritt med effektiv
renhållning, precis som entreprenören hade förväntat
sig.
Plattläggaren Petri Louhola prisade särskilt det
faktum att CAMU enkelt kan transporteras till den
våning man arbetar på. Detta besparar arbetsteamet
från att bära tunga murbrukshinkar uppför trapporna
till de övre våningarna i en byggnad utan hissar. Det
blir i alla fall tillräckligt mycket trappspring under en
dag.
Petri Louhola prisar även det snabba, dammfria och
enkla filterbytet på CAMU D2. Det gamla filtret
avlägsnas behändigt när det glider in i det nya filtrets
fodral. Louhola tycker också att det är bra att
maskinen indikerar med märkeslampan när filtren ska
bytas ut.

”En stor hjälp”
Petri Louhola, plattläggare
Rakennuspalvelu Tuomi Oy
Mer information:

Företaget har varit verksamt i Åboregionen sedan 1996
och specialiserar sig på varierande renoveringsprojekt
både för fristående hus och lägenheter samt på
nybyggnad.
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