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PP Polymer slutar utföra analyser av inomhusmiljö
Den 1 juni slutar PP Polymer att utföra analyser av
inomhusmiljö.
I snart 25 år, sedan 1999, har PP Polymer arbetat för god
inomhusmiljö, gjort miljöanalyser och bistått att lösa problem
kring inomhusluft. Vi har visat att inomhusluftens kvalitet är
beroende av det byggmaterial som används och hur materialen
påverkar varandra och vad de utsätts för.
Nu stänger vi vårt laboratorium.
Många av våra kunder har i sin tur hjälpt många av sina
kunder. Tillsammans har vi löst kniviga problem och förbättrat
inomhusmiljön. Det känns fantastiskt att ha fått vara med och
bidra under så lång tid. Vi tackar er alla!

PP Polymer kunskap och engagemang finns kvar
Vi fortsätter oförtrutet engagera oss i vår inomhusmiljö och
fortsätter försöka att göra skillnad för människans hälsa. Vi
har ju lång erfarenhet av att reflektera kring varför
människor mår dåligt i sina bostäder eller på sina
arbetsplatser, eftersom vi är experter på byggmaterial samt

hur de interagerar och påverkar vår inomhusmiljö.
Redan i sommar och höst kommer Swaraj Paul att föreläsa vid
två olika och viktiga konferenser, en i Oslo i juni och en i
Nürnberg i september:

Trägolv kan inverka skadligt på inomhusmiljön
Trots att trägolv är förnybart och naturligt visar det sig
vara viktigt att säkerställa att
inomhusluftens kvalitet negativt.

golvet

inte

påverkar

I Oslo, under Healthy Buildings Europe 2021, i juni kommer
Swaraj Paul presentera ett fall där golv av trä inverkat på
inomhusluftens kvalitet så att den allvarligt påverkat de
boendes hälsa. Studien visar att när golv är feldesignat ur
materialsynpunkt kan det vara en källa till höga VOC- och
aldehyd- emissioner. Studien belyser vikten av att kontrollera
aldehydinnehållet i luften för att undvika hälsoproblem såsom
astma m m. Vissa aldehyder är också cancerogena, vilket man
kan upptäcka med rätt sorts analys.
I Nürnberg, på European Coatings show 2021, i september kommer
Swaraj Paul presentera emissionsresultaten från flera
kommersiellt tillgängliga trägolvmaterial och visa hur
emissionerna varierar med golv- och leverantörstyp. Swaraj
Paul kommer lyfta fram problematiken kring aldehydemissioner
och hoppas förmå industrin att designa på ett nytt sätt.
Tyvärr visar studien att aldehydemissioner finns hos de flesta
tillverkarna. Halterna av aldehyder och VOC varierar dock
mycket mellan olika golvmaterial. Därför är det viktigt att
analysera golvmaterialet så att man väljer ett golv som inte
påverkar inomhusmiljön negativt.
Diskussionerna efter dessa båda konferenser och presentationer
blir intressanta att följa. Vi hoppas att vårt upprop för en
bättre inomhusmiljö hörsammas.
Oslo 23 juni sessionen 13-14:30: Swaraj Paul ”Influence of
wooden Flooring on Indoor Air Quality”
Nürnberg 14 september 11:00 Swaraj Paul ”Influence of wooden

flooring on indoor air quality”

Du läser nu PP Polymers sista Byggmiljöbrev
Vårt första Byggmiljöbrev utkom mars 1999 och just nu läser du
det sista.
Våra brev har speglat aktuella frågor och nya rön om
inomhusmiljön i mer än 20 år. Målsättningen har varit att
informera och uppdatera så att branschen ska kunna förebygga
och undvika problem med inomhusmiljö.
Vårt Byggmiljö-brev har fått uppskattning, inte enbart från
våra läsare utan också från media. Det tackar redaktören för!
Sedan 2002 finns alla breven samlade på vår hemsida. Vi kommer
fortsätta vara aktiva med att publicera artiklar inom
inomhusmiljö, så välkommen att då och då besöka vår hemsida
pppolymer.se.
Vi tackar alla våra läsare genom åren och önskar att ni
fortsätter att jobba för en bättre inomhusmiljö.
Ann-Christin och Swaraj Paul

Sommaruppehåll 2021
PP Polymer gör ett längre uppehåll i sommar från 1 juli och
under augusti. Den 1 september är vi tillbaks på kontoret.
Vi önskar alla våra läsare en riktigt trevlig Coronafri
sommar!

