
Vad kan ett ozon aggregat göra? 
 

Effektivaste sättet att behandla mögel, dålig luft, cigarett-
rök, brandrök, urinlukt etc.  
 
 
Om du drabbas av mögel 
Mögel är ett problem som drabbar många idag, bland annat att vi har för täta hus 
Med hjälp av syre och el kan mögel enkelt behandlas utan kemikalier. Om ditt hem 
drabbas av mögel bör du omedelbart utföra en mögelsanering, eftersom mögel utgör 
en stor hälsofara som på senare kan leda till allt mer allvarliga symptom och kroniska 
sjukdomar som exempelvis astma 

Den vanligaste typen av mögel 
En av de vanligaste typerna av mögel i hus är svartmögel med sin grågröna färg. 
Svartmögel växer på de flesta ytor i ett hus som innehåller cellulosa, som exempelvis 
gipsskivor,trä, papper, damm och ludd. Det finns även typer av mögel som föredrar 
andra material, men dessa är ganska ovanliga och förekommer inte i hus. 

Spridning av mögel 
Mögeltyper har ett gemensamt,  som är att de reproducerar sig genom att bilda små 
sporer, så små att de inte är synliga för blotta ögat. Mögelsporer kan överleva under 
mycket svåra förhållanden som exempelvis torka och de låga temperaturer vi har i 
Sverige under vintern. När mögelsporer frigörs i luften, sprids de oftast inom de flesta 
utrymmen i hus och så när de kommer i kontakt med en fuktiga yta börjar de att växa. 

Mögel påverkar oss människor 
Vi reagerar alla olika på mögel, vissa känsliga individer kan få mögelsymptom så 
som hudirritationer, irriterande ögon, eller nästäppa, Allvarligare symptom kan 
förekomma när personer under en längre tid har vistats i ett område som är angripet 
av mögel. Dessa symptom inkluderar feber och svårigheter  att andas och kan på sikt 
utvecklats till astma, särskilt för barn. 

Dålig lukt 
Lukt från olika källor såsom mögel, cigarettrök, sopor, urin, mögel kan vara ett stort 
problem, oavsett om det är i hemmet, på jobbet, bilen, båten, husvagnen  eller 
offentliga byggnader. Med hjälp av ett ozonaggregat kan man snabbt, enkelt och 
effektivt ta bort dålig lukt, oavsett styrka eller omfattning. Fungerar även när andra 
rengöringsmetoder inte kan göra jobbet och dessutom utan gifter eller kemikalier. Det 
aktiva syret som bildas när aggregatet är igång tränger in små utrymmen och vrår där 
källan till lukten oftast finns och syret tar permanent bort alla typer av lukt. 

Cigarettrök 
En rökare ger upphov ett en oönskad lukt som kan vara mycket svår, om inte omöjlig 
att bli av med. Lukten tränger in djupt i väggar, tak, golv, textiler i hus, lägenheter, 
bilar, husvagnar eller i det område där man tidigare har rökt. En rökare andas själv in 
en fjärdedel av röken i en cigarett, resten går ut i omgivningen och sätter sig i tak, 
väggar och textilier. Med hjälp av ett ozon aggregat kan detta lätt avhjälpas utan 
gifter och kemikalier.  



Brandrök 
En brand kan sprida en mycket kraftfull brandrök som snabbt gör att allt som röken 
kommer i kontakt med luktar illa och fränt. Det kan räcka med att glömma något i 
ugnen eller på plattan, för att brandröken ska skada en hel lokal. 
Oavsett om man råkar ut för en liten brand eller en större brand  så sätter sig de 
dåliga partiklarna från röken väldigt snabbt i tak, väggar och textilier. Det är viktigt att 
göra en total återställning för att inte riskera att inte få i sig dåliga partiklar i sig och 
för att slippa den ständiga och ihållande röklukten. 
Med ett ozon aggregat kan man lätt åtgärda brandrök som satt sig i taket, på tapeter, 
i ventiler och i utrymmen som karmar och andra ytor utan att  tillsätta några giftiga 
ämnen. 
 
Urin 
Urin en speciell lukt som kan sprida sig till stora delar av ett hus och bita sig fast. 
Katturin är bland det absolut svåraste att sanera. Att försöka få bort lukt efter katt- 
och hundurin kan bli omfattande och dyrbar. Man kan få riva all inredning ner till bara 
betongen och ibland behöver till och med den slipas för att få bort all frätande lukt. I 
ett trähus kan det vara ännu värre och svårare att sanera urinlukt. 
Detta kan man lätt åtgärda med att använda ett ozon aggregat.  

 
 


	Vad kan ett ozon aggregat göra?
	Effektivaste sättet att behandla mögel, dålig luft, cigarett-rök, brandrök, urinlukt etc. 
	Urin


