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Wat zijn fijnstof partikels?

• Fijnstof zijn zwevende deeltjes 
die zich in de lucht bevinden 
en niet naar de bodem zinken 
en die tijdelijk in de atmosfeer 
blijven. 

• Fijnstof is met het blote oog 
niet waarneembaar

• Fijnstof is kleiner dan 
10 micron ( = 0,01 mm) 

• Ultrafijne stofdeeltjes zijn 
zelfs kleiner dan 0,1 micron 

Bron: dr. Heinz Wohlgemuth, Berlijnse Milieu agentschap 
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Waarom is fijnstof gevaarlijk?

• Fijnstof is longen-toegankelijk

• Deeltjes > 10 micron zijn 
niet longentoegankelijk 
( = traagheidsmoment)

• Fijnstof en ultrafijne stofdeeltjes 
bereiken niet alleen de longen, 
maar komen ook via de lucht-
bloedbarrière de bloedbaan 
binnen

• Fijnstof kan zo alle organen 
bereiken

• Fijnstof dringt de longcellen 
binnen en veroorzaakt cel-
beschadigende oxidatieve stress

Bron: dr. Heinz Wohlgemuth,
Berlijnse Milieu agentschap

US, Harvard University,
https://bit.ly/2GOkbP9
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Dit gevaar schuilt ook binnenshuis! 

• Meer dan een miljard 
laserprinters en kopieerapparaten 
vervuilen het milieu wereldwijd

• Printers laten ongefilterd fijnstof, 
nano-deeltjes en 
verontreinigende stoffen achter

• Laserprinters blazen meer fijnstof 
uit als motorvoertuigen

Bron: Stichting nano-control
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Luchtvervuiling maakt je ziek

• Hart- en vaatziekten

• Hartaanval

• Beroerte

• Oorontstekingen

• Griepachtige symptomen

• Trigger voor allergieën

Bron: Pers- en informatiebureau van de federale overheid 
https://bit.ly/2ytJAIt
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Clean office: 
dé fijnstoffilter voor uw printer

Fijnstoffilters voor laserprinters 
beschermt U effectief tegen het 
uitgestoten fijnstof

• Elektrostatisch geladen filtermedium
• In open honingraatstructuur
• Ultra- en fijnstof worden aanzienlijk 

verminderd
• Geen risico op oververhitting van de 

printer
• TÜV-certificering
• Filtereffect 6-12 maanden, 

afhankelijk van de printbelasting
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Wanneer 
begint u 

zichzelf te 
beschermen?
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Montage

Wichtig ist, dass der Filter vor den 
Luftaustritt geklebt wird. Viele Laserdrucker 
haben jedoch mehrere Öffnungen, von 
denen nicht jede ein Luftaustritt ist. Um 
herauszufinden, ob Sie die richtige Öffnung 
vor sich haben gehen Sie bitte wie folgt vor:
Nehmen Sie ein kleines Stück dünnen 
Bindfaden.
Drucken Sie mehrere Seiten direkt 
hintereinander, damit der Lüfter anläuft.
Halten Sie den Bindfaden vor die Öffnungen.
Dort, wo der Bindfaden vom Lüfter 
weggeblasen wird, befindet sich der 
Luftaustritt.
Bitte kleben Sie den Filter auf diese Öffnung.

Het is belangrijk dat het filter voor 
de juiste luchtuitlaat aangebracht 
wordt.

Veel laserprinters beschikken over 
verschillende openingen, die niet 
allemaal een luchtuitlaat zijn. 

Om uit te zoeken of de opening ook 
de juiste luchtuitlaat gaat u als volgt 
te werk:

• neem een klein stukje dun draad

• print een aantal pagina’s zodat de 
ventilator aanslaat

• houdt het draad recht voor de 
opening

• als de draad wordt weggeblazen, 
is dat de juiste opening om het 
filter aan te brengen

• bevestig de filter voor de opening
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CLEAN OFFICE:
De montage

• lokaliseer de luchtuitlaat-
opening

• bent u er niet zeker van, 
geen probleem. Stuur een 
email naar
anfrage@cleanoffice-
feinstaubfilter.de

• verwijder de beschermfolie 
van de klaafstroken aan de 
achterzijde van de 
fijnstoffilter

• bevestig 1 of 2 fijnstoffilters 
over de luchtuitstroom-unit

• de schuimstof kleefstroken 
bieden de mogelijkheid om 
de filter over ribbels aan te 
brengen

• activeer de “timestrip”
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De vervagingsindicator 
“Time-strip”

• puur tijdgerelateerde indicator

• de timestrip® is geen 
verzadigingsindicator

• in 6 maanden stijgt de rode vloeistof 
naar het maximale niveau

• eenvoudige activering:

• vlak voordat het filter wordt 
geïnstalleerd stevig op de knop  
drukken

• Knack! De timestrip® is geactiveerd. In 
korte tijd verschijnt de rode lijn in het 
venster
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Nieuw filter versus een gebruikt filter

Wichtig ist, dass der Filter vor den 
Luftaustritt geklebt wird. Viele Laserdrucker 
haben jedoch mehrere Öffnungen, von 
denen nicht jede ein Luftaustritt ist. Um 
herauszufinden, ob Sie die richtige Öffnung 
vor sich haben gehen Sie bitte wie folgt vor:
Nehmen Sie ein kleines Stück dünnen 
Bindfaden.
Drucken Sie mehrere Seiten direkt 
hintereinander, damit der Lüfter anläuft.
Halten Sie den Bindfaden vor die Öffnungen.
Dort, wo der Bindfaden vom Lüfter 
weggeblasen wird, befindet sich der 
Luftaustritt.
Bitte kleben Sie den Filter auf diese Öffnung.

• de filterprestaties zijn duidelijk zichtbaar

• fijnstof wordt betrouwbaar gefilterd

• schadelijke stoffen voor de gezondheid zoals 
ozon, benzeen en tolueen wordt gefilterd

• enorme geurreductie door het actieve 
koolstoffilter

• nuttige levensduur 6 - 12 maanden 
afhankelijk van het afdrukvolume

• inclusief gepatenteerde vervangingsindicator

• eenvoudige verwijdering rondom huisvuil

• filtergrootte 150 x 120 mm

• de filterprestaties zijn duidelijk zichtbaar

• fijnstof wordt betrouwbaar gefilterd

• schadelijke stoffen voor de gezondheid zoals 
ozon, benzeen en tolueen wordt gefilterd

• enorme geurreductie door het actieve 
koolstoffilter

• nuttige levensduur 6 - 12 maanden 
afhankelijk van het afdrukvolume

• inclusief gepatenteerde vervangingsindicator

• eenvoudige verwijdering rondom huisvuil

• filtergrootte 150 x 120 mm
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Is elke printer geschikt
voor fijnstoffilters?

Wichtig ist, dass der Filter vor den 
Luftaustritt geklebt wird. Viele Laserdrucker 
haben jedoch mehrere Öffnungen, von 
denen nicht jede ein Luftaustritt ist. Um 
herauszufinden, ob Sie die richtige Öffnung 
vor sich haben gehen Sie bitte wie folgt vor:
Nehmen Sie ein kleines Stück dünnen 
Bindfaden.
Drucken Sie mehrere Seiten direkt 
hintereinander, damit der Lüfter anläuft.
Halten Sie den Bindfaden vor die Öffnungen.
Dort, wo der Bindfaden vom Lüfter 
weggeblasen wird, befindet sich der 
Luftaustritt.
Bitte kleben Sie den Filter auf diese Öffnung.

Helaas beschikt niet iedereen over 
een printer via een expliciete 
luchtuitlaat.

Er zijn laserprinters op de markt, 
van waaruit het diffuus is welke 
opening voor de luchtuitstroom is. 
Denk hierbij aan o.a.:

de papierinzetbak, 

de papieruitgifte-opening, etc. 

Deze printers zijn niet geschikt om 
een fijnstoffilter aan te brengen. 

• Ongeveer 30% van de printers 
die op de markt zijn, zijn niet 
geschikt voor het aanbrengen 
van een fijnstoffilter
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Compatibiliteitslijst

• Wij controleren graag voor u of uw apparaat 
filterbaar is of niet

• Als uw apparaat type niet in onze lijst staat (via 
de vervolgkeuzemenu),stuur ons gewoon een
e-mail: anfrage@cleanoffice-feinstaubfilter.de

• Onze specialist neemt onmiddellijk contact met 
u op

mailto:anfrage@cleanoffice-feinstaubfilter.de


Is uw printer niet geschikt voor 
een fijnstoffilter?

Geen probleem!

• We hebben speciale printerkappen voor u ontwikkeld waardoor u 
toch tegen het gevaarlijke 

• fijnstof beschermt wordt.

• Neem daarvoor contact met ons op.  Wij informeren u graag over 
de op maat gemaakte

• printerkappen.
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DISKO computer care BV
Havenstraat 66 

1271 AG HUIZEN

Tel: +31 35 52 383 75 
E-Mail: info@disko-cc.com

www.disko-nl.com


