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September 2020 
  

Beste lezer, 
  
In het voorjaar ontpopte het Covid-19 virus zich tot een ware pandemie en bereikte het ook Nederland. 
Het kabinet kondigde een intelligente lockdown aan met een scala aan noodmaatregelen dat werd ingevoerd om de 
verspreiding in te dammen. Mondiaal gingen landen geheel of gedeeltelijk op slot, vliegverkeer beperkte zich alleen nog 
tot vrachtvluchten, cruiseschepen werden opgelegd, buitenlandse vakantiebestemmingen onbereikbaar, etcetera. 
  
Aan het begin van de zomerperiode leek de situatie onder controle en werden maatregelen te vroeg én teveel 
versoepeld. En dus grijpt het Covid-19 virus nu weer in alle hevigheid om zich heen, na nooit echt weg te zijn geweest. 
Dus kondigde ons kabinet op maandag 28 september weer strengere maatregelen aan, om daar op woensdag 30 
september nog een dringend advies voor het dragen van mondkapjes in publieke ruimten aan toe te voegen. 
Inmiddels zijn steeds meer wetenschappers, virologen, infectiespecialisten, etcetera ervan overtuigd dat de meeste 
besmettingen nu in de tweede golf achter de deur in binnenruimten thuis, horeca, sportkantines, verenigingen, 
zorginstellingen enzovoorts plaatsvinden. En dat doet het ergste voor de komende herfst- en wintermaanden vrezen, 
want dan blijven we met z'n allen weer massaal binnen! 
  

WAT KUN JE ZELF DOEN? 

  
Allereerst natuurlijk de basismaatregelen zoveel als mogelijk naleven: anderhalve meter afstand houden, geen handen 
schudden, handen regelmatig wassen/desinfecteren, niezen en hoesten in je elleboog. Daarnaast kun je echter ook zelf 
preventieve maatregelen treffen en daar kunnen wij van OLAC je bij helpen via onze afdeling OLAC HealthProtect: 
  

COVID-19 VEILIG BINNENKLIMAAT 

  
Als de besmettingen tijdens de tweede coronagolf in de binnenruimten plaatsvinden (thuis, in kantoor- of praktijkruimte, 
op school of universiteit, etcetera) dan is luchtzuiveringeen passende remedie. 
  

Wij presenteren u ons Airfixr 150 luchtzuiveringsapparaat: 
 

 
 

AIRFIXR 150 luchtzuiveringsapparaat 
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Onze Airfixr 150 zuivert op een effectieve manier de binnenlucht omdat het gebruik maakt van een combinatie van vier 
bewezen technieken:  

 de lucht wordt aangezogen door een F7-ultrafijnstoffilter (filtert beter dan een HEPA-filter) 
 de lucht passeert vervolgens twee UV-C lampen (ultraviolet licht) 
 de UV-C lampen bevinden zich in een luchtkast voorzien van een titaandioxide-coating 
 de lucht wordt uitgeblazen door een ionisator 

 
Werking: 
De Airfixr desinfecteert en filtert de lucht in ruimtes tot 150 m3. Door meerdere apparaten in één ruimte te plaatsen 
kunnen ook grotere hoeveelheden m3 gefilterd worden. 
De lucht wordt door een krachtige maar zeer stille ventilator aangezogen en komt door een F7-filter de Airfixr binnen. 
Hierdoor worden naast haartjes en grotere stofdeeltjes ook de allerkleinste stofdeeltjes, waaronder fijnstof, stuifmeel, 
sporen, cementstof, pollen en uitwerpselen van de huisstofmijt uit de lucht gefilterd. 
Vervolgens komt de lucht in een ruimte die bewerkt is met titaandioxide (fotokatalyse) waar de twee UV-C lampen de 
lucht desinfecteren. Onder andere virussen, schimmels en bacteriën worden hierdoor onschadelijk gemaakt. Door de 
combinatie van de titaandioxide en UV-C licht wordt de desinfecterende werking van het ultraviolet licht versterkt. 
Hierna komt de gedesinfecteerde lucht langs de ionisator waardoor negatieve ionenen in de ruimte worden geblazen. 
Deze binden positief geladen deeltjes aan zich waardoor onaangename luchtjes en geuren worden geëlimineerd. De 
lucht die de Airfixr verlaat is daardoor gezonder voor iedereen in die ruimte. Met name voor mensen met een 
pollenallergie, astmatische aandoeningen en COPD is de Airfixr 150 letterlijk een verademing! 
  
Voordelen op een rij: 

 de Airfixr 150 biedt verbeterde luchtkwaliteit 
 effectieve aanvulling op maatregelen voor een Covid-19 veilige omgeving 
 reinigt de lucht van micro-organismen, fijnstof, pollen, etcetera 
 niet schadelijk voor milieu en veilig in gebruik (er wordt geen ozon aangemaakt of gebruikt) 
 neutraliseert ongewenste geuren en luchtjes 
 uitstroomopening (uitwendige diameter 95 mm) kan op een ventilatiebuis worden aangesloten  
 Zorgt voor een frisse en gezonde woon-, werk- en binnenverblijfsomgeving. 

 

 
 

Naast een fluisterstille werking is de Airfixr 150 zeer compact > 
L x B x H = 30 x 25 x 70 cm bij een gewicht van 12 kg. 

  
In de bijlage vind je de Airfixr 150 brochure die je kunt downloaden, of kijk op onze website: 
  
https://www.ortho-hormoonfactorpraktijk.com/assortimentsoverzicht/olac-healthprotect/airfixr-luchtzuivering/ of neem 
contatact met ons op voor meer informatie. 
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EN HOE BESCHERM JE JEZELF BUITENSHUIS? 
  
Voor preventieve bescherming buiten de deur kun je onze niet-medische mondneusmaskers gebruiken: 
De professionele niet-medische mondneuskapjes voor privé- of bedrijfsmatig gebruik: 
 

 kwaliteits microvezeldoek filtert 0,02 micron deeltjes voor 86% uit de luchtstroom 

 perfecte pasvorm en aansluiting op het gelaat dankzij vormbare aluminium neusbrugstrip 

 ergonomisch model zorgt voor een lichtere ademhaling 

 uitstekende prijs/kwaliteitverhouding 
 

 
 
Zie ook onze website: 
  
> https://www.ortho-hormoonfactorpraktijk.com/assortimentsoverzicht/olac-healthprotect/olac-mondneusmaskers/  
  
  
Wij van het OLAC HealthProtect team wensen je een gezonde woon-, werk- en leefomgeving toe. 
  
  
Met vriendelijke groet, 
  

het OLAC HealthProtect team 
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