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OSB introduceert het keurmerk Glas & Gevel

Vakmanschap. Dat wordt van een glazenwassersbedrijf verwacht. 
Maar er komt meer bij kijken dan enkel schone ramen en gevels. 
Het bewaken van het hele bedrijfsproces, de garantie van veilig 
werken op hoogte en de voortdurende kwaliteitsbeheersing 
vormen de basis voor een betrouwbare dienstverlening. Het 
keurmerk Glas & Gevel staat daarvoor garant en onderscheid 
glazenwassersbedrijven in hun bedrijfsvoering.  

Kijk voor meer informatie en een lijst met gecertificeerde 
bedrijven op www.osb.nl

Kies anders, 
   kies duidelijk!

waterstofzuiger geeft kliederboel

’Een stofzuiger met waterfilter, is dat een 

aanrader? Ze schijnen weer in opkomst te zijn’, 

aldus een ervaren schoonmaakexpert, die al 

eens eerder de opkomst en ondergang van de 

waterstofzuiger had meegemaakt. Nee, een 

waterfilter in een stofzuiger is geen aanrader.

Tekst: anton Duisterwinkel*

Op papier is het best een leuk idee. Laat de luchtstroom die de stof-

zuiger uitstoot, door water borrelen en hij wordt vast heel schoon. 

Stofdeeltjes, vezels en misschien zelfs vieze luchtjes absorberen in 

het water. ‘Filtert bijna honderd procent’, beweert een leverancier, 

wat dat ook betekenen moge.

Een voordeel is verder dat je het water weg kunt laten lopen, zonder 

opnieuw stof te verspreiden. Dat laatste is vooral prettig als je last 

hebt van stofallergieën, bijvoorbeeld van de huisstofmijt, van pol-

len of van kattenallergeen. Want allergenen zitten er genoeg in de 

stofzuigerzak en het verwisselen ervan kan voor allergische mensen 

een halve hel zijn. 

De kat is los
Nou wil het geval dat de waterfilterstofzuiger juist voor allergiepatiën-

ten een heel slecht idee is. Al in 1993 keken Engelse allergologen 

naar het soort stofzuiger, dat het meest geschikt is voor allergie- en 

astmapatiënten. Ze vroegen zich af in hoeverre kattenallergeen - dat 

uit zeer fijne stofdeeltjes bestaat - door filterzakken van stofzuigers 

heen kwam. Voor hondenallergeen, huisstofmijt of pollen hoef je dat 

niet te doen. Die deeltjes zijn alweer wat groter en worden eigenlijk 

door alle filters wel goed afgevangen. Maar het kattenallergeen - zo 

rond een duizendste millimeter groot - piept algauw door de gaatjes 

van een filter.

Wat bleek: een dubbele stofzuigerzak die goed is aangesloten, vangt 

ook dat kattenallergeen goed af. Een enkele filterzak is een stuk slech-

ter - en vooral ook heel wisselend van kwaliteit. Waterfilters zijn niet 

wisselend van kwaliteit. Ze zijn gewoon erg slecht. Kattenallergeen 

vliegt er dwars doorheen. Kortom, de waterfilter werkt niet.

Vieze kledder
Een stofzuiger met waterfilter is dus een bron van stof. Maar het 

wordt nog erger. Want in het water verzamelen zich al gauw schim-

mels, bacteriën en andere micro-organismen. Die hebben daar de 

tijd van hun leven. Veel water, voedsel en lekker warm, zeker als de 

stofzuiger net heeft aangestaan. Ze groeien en bloeien en stoten 

daarbij allerlei zaken af die voor de mens giftig zijn. 

Zodra je de stofzuiger weer aanzet, is de kans reëel dat die mi-

cro-organismen en de gifstoffen die ze maken, in de lucht terecht-

komen. Toegegeven, hard wetenschappelijk bewijs is er niet voor 

gevonden (er wordt nauwelijks onderzoek naar dit soort zaken 

gedaan). Zeker is echter dat er bij het doorborrelen van water  

een heel fijne mist ontstaat, die heel moeilijk volledig tegen te hou-

den is. Als je die mist inademt, dan kan dat erg ongezond zijn. 

De gifstoffen kunnen allergische reacties opwekken en versterken 

en tevens griepachtige verschijnselen veroorzaken. Een onnodig 

risico, lijkt me.

De mond
Recent onderzoek van VSR laat zien dat de stofzuigerfilter niet de be-

langrijkste stofbron is, maar de beweging van de stofzuigermond over 

het oppervlak. Op harde vloeren bleek een nieuwe stofzuigermond veel 

minder stof in de lucht te brengen dan een oude. Een op wieltjes doet het 

heel wat beter dan een die op de borstelharen rust. Wie wil voorkomen 

dat er stof rondvliegt als gevolg van stofzuigen - en wie wil dat niet - doet 

er dus verstandig aan om veel aandacht aan de mond te besteden. ¤

advertentie

Dit speciale interieurfolie heeft een antibacteriële laag op diverse des-

sins en zorgt voor optimale hygiëne. Tevens zijn er optische effecten 

mee te bereiken. De vraag naar Di-Noc in ziekenhuizen over de hele 

wereld nam de afgelopen periode sterk toe. In de gezondheidszorg 

kan het folie toegevoegde waarde bieden. Meer instellingen vinden 

sfeer en uitstraling belangrijk. Een prettige, comfortabele omgeving 

heeft immers een positieve weerslag op patiënten én medewerkers. 

Naast een prettige sfeer en uitstraling hebben de Di-Noc-folies 

meer eigenschappen die voor bijvoorbeeld ziekenhuizen interes-

sant zijn. De collectie is speciaal ontwikkeld voor omgevingen waar 

de eisen voor hygiëne en brandveiligheid hoog zijn. Daarom is de 

Single Color-uitvoering voorzien van een antibacteriële laag die 

de vermenigvuldiging van bacteriën tegengaat en gemakkelijk is 

schoon te maken. Verder voldoen de folies aan de strengste brand-

antibacteriële en brandveilige muren

Strenge hygiëneeisen bepaalden tot voor kort vaak de 

uitstraling van gebouwen in de zorgsector. De laatste tijd is er 

meer aandacht voor sfeer en beleving. 3M speelt hierop in en 

komt met iets nieuws: het zogenoemde 3M DINOCfolie. 

veiligheidsvoorschriften: ze zijn zelfs IMO-gecertificeerd.

Di-Noc is een interieurfolie dat wordt geproduceerd op rollen van 

vijftig meter lang en 1,22 meter breed, met een dikte van ongeveer 

twee millimeter. Het bestaat uit een toplaag (ongeveer vijfhonderd 

motieven, waaronder hout, marmer, aluminium en leer), een lijmlaag 

en rugpapier. Vanaf de rol kan bijvoorbeeld een wand, deur of meu-

bel worden ingepakt door het rugpapier te verwijderen en het folie 

met lijmlaag op het voorwerp aan te brengen. Het is flexibel en kan 

de vorm aannemen van iedere ondergrond. Het folie kan tevens in 

iedere vorm worden gesneden. Het kan ‘stotend’ (zijkanten tegen el-

kaar) worden geplakt, zodat men geen naden ziet.

ABN Amro was de eerste in Nederland die Di-Noc toepaste: een deel 

van de kantoren en geldautomaten werd aangepast aan de nieuwe 

interieurstijl met behulp van het folie.

Speciale folie met antibacteriële laag op de muur 

*anton duisterwinkel, wetenschapsjournalist, delft


