
PRODUKTER FÖR EN SUNDARE
BOENDEMILJÖ

Fukt- och vattenskador är ett av de vanligaste problemen som drabbar en husägare. Fukt finns i form av 
ånga, vatten eller is. All luft innehåller mer eller mindre fukt i ångfas. Vi kan inte se den med blotta ögat 
förrän den fälls ut i form av små vattendroppar mot t ex en yta av metall eller glas. Fukt i sig själv är helt 
ofarligt, men fukt tillsammans med organiska material som t ex i en krypgrund orsakar ofta problem i form 
av mögelangrepp, svampbildning och lukter. Därför har över 20 000 hushåll i Sverige en krypgrunds- 
avfuktare från Corroventa installerad. 

När utomhusluften, särskilt under den 
varma årstiden, kommer in i krypgrun-
den (D) under huset kyls den av den 
kalla omgivningen varvid den relati-va 
fukten ökar och därmed ökar även risken 
för mögelangrepp och lukter. Genom att 
avfukta luften så att den relativa fukten 
understiger 65–70 % kan angrepp av 
mögel förhindras. Luften i krypgrunden 
sugs in i avfuktaren (A). Den torra luften 
(B) ska distribueras på ett sådant sätt 
att krypgrun-den hålls torr. Samtidigt 
som avfuktaren torkar luften avlägsnar 
den all fukt (C) ut ur krypgrunden till 
omgivningen.

Krypgrundsavfuktare CTR 300TT2 (A) 
är konstruerad så att den inte bara 
torkar luften utan att den luftmängd 
som lämnar krypgrunden (C) tillsam-
mans med all fukt kan varieras (utan 
att avfuktarens kapacitet eller drifts-
kostnad påverkas). På så sätt kan un-
dertrycket i krypgrunden styras så att 
eventuella lukter (E) och radon hindras 
från att komma upp till 
boendemiljön.

  För att läsa mer om hur vi skapar en sundare  
boendemiljö tillsammans med våra samarbetspartners 
kan du besöka vår hemsida eller kontakta någon av 
våra professionella samarbetspartners som hjälper dig 
med prisförslag och installation. Vi har produkter för 
krypgrundsavfuktning, vindsavfuktning och  
radonsanering. 

www.corroventa.se

TRYGG LÖSNING FÖR HUS MED KRYPGRUND



Corroventa utvecklar, tillverkar, säljer och hyr ut produkter av högsta kvalitet för 
vattenskador, fukt, lukt och radon. Vi är en av marknadsledarna och specialiserar 
oss på innovationer inom vår bransch. Våra produkter är kompakta, effektiva, 
ergonomiska och energisnåla. Vid akuta situationer och översvämningar har 
Corroventas kunder tillgång till en av de största hyrparkerna i Europa. Vi har sälj-
kontor och maskindepåer på flera platser i Europa. All tillverkning sker i Bankeryd, 
Småland. CORROVENTA AVFUKTNING AB

Mekanikervägen 3, SE-564 35 Bankeryd
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Corroventa utvecklar, tillverkar, säljer och hyr ut produkter av högsta kvalitet för 
vatten skador, fukt, lukt och radon. Vi är en av marknadsledarna och specialiserar 
oss på innovationer inom vår bransch. Våra produkter är kompakta, effektiva, 
ergonomiska och energi snåla. Vid akuta situationer och översvämningar har 
Corroventas kunder tillgång till en av de största hyrparkerna i Europa. Vi har sälj-
kontor och maskin depåer på flera platser i Europa. All tillverkning sker i Bankeryd, 
Småland.    
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