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TIIVI SIITEPÖLYVERKKO

TUULETA ILMAN SIITEPÖLYÄ JA HYÖNTEISIÄ

SIITEPÖLYVERKKO

TUOTEKORTTI

Tiivin Siitepölyverkko auttaa pitämään siitepölyn ulkona. Millimetrintarkasti valmistettu verkko estää siitepölyn
pääsyn huoneeseen ja pitää huonetilat raikkaana. Siitepölyverkolla varustettu tuuletusikkuna mahdollistaa siitepölyallergikoille turvallisen sisäilman siitepölyaikana ilman, että huoneen tuuletuksesta pitäisi luopua.

SIITEPÖLYALLERGIA

Siitepölyallergiasta kärsii noin 20 % suomalaisista. Kevätkesällä oireita aiheuttavat lehtipuut, keskikesällä heinäkasvit ja loppukesällä pujo.
Siitepölyallergiaa on sekä lapsilla että aikuisilla. Suurin osa saa oireita lehtipuiden ja heinien siitepölystä, osa pujosta. Nämä siitepölyt aiheuttavat pääasiassa allergista nuhaa, mutta myös yskää ja hengenahdistusta. Aivastelu,
ihon ja silmien kutina sekä nenän tukkoisuus ovat monelle tuttuja mutta ikäviä
vaivoja keväästä syksyyn.

SIITEPÖLYAIKA

Siitepölykausi ja ilman siitepölypitoisuus vaihtelevat alueittain. Ilmaston
lämpeneminen on pidentänyt siitepölykautta. Samalla lehtipuiden määrä on
lisääntynyt, mikä on kasvattanut siitepölyn määrää entisestään.
Ilmassa on vähiten siitepölyä aamuisin, iltaisin ja kostealla säällä. Tuulisella ja
aurinkoisella ilmalla siitepölyä on ilmassa paljon etenkin aamupäivällä. Lehtipuiden kukinnan huippu kestää 2 - 3 viikkoa ja silloin siitepölyä voi olla ilmassa
öiseenkin aikaan. Heinien kukinta-aika on pitempi kuin lehtipuiden kestäen
kesäkuusta elokuuhun.

Lähde: Allergia.fi

Myyntipalvelu 0800 184 484

Tiivi varaa oikeuden tuote- ja mallistomuutoksiin ilman eri ilmoitusta. Tuotekortin kuvissa saattaa esiintyä
varusteita, jotka eivät kuulu vakiotoimitukseen. Varmista aina lopullinen toimitussisältö Tiivi-edustajaltasi.

www.tiivi.fi

SIITEPÖLYVERKKO

TUOTEKORTTI

Tiivin Siitepölyverkko on suunniteltu siitepölyallergiasta kärsiville. Tuuletusikkunaan asennettava hyönteispuite voidaan varustaa erikoisverkolla, joka suodattaa siitepölyn erittäin tehokkaasti. Samalla Siitepölyverkko suojaa myös
hyönteisiltä. Tehokkaasta suodatuksesta huolimatta Tiivin Siitepölyverkko päästää erittäin hyvin raikasta ilmaa ja
valoa huonetiloihin.

NÄIN SIITEPÖLYVERKKO TOIMII

Siitepölyltä suojaava verkko tarjoaa sisätiloihin luotettavan suojan siitepölyltä
ilman, että tuuletuksesta pitäisi luopua. Tiivin Siitepölyverkko on valmistettu
polyesterikankaasta. Siitepöly tarttuu polyesterikankaassa olevaan erikoispinnoitteeseen ja pysähtyy siihen, mutta ilman ja valon verkko päästää läpi.

HELPPO KÄYTTÄÄ

Siitepölyverkko on helppo asentaa ikkunaan ilman työkaluja. Siitepölyverkko
on kiinnitetty alumiinikehään, joka asennetaan ikkunan ulkoverhoukseen kätevillä kiinnikkeillä. Siitepölyverkko soveltuu ympärivuotiseen käyttöön, mutta on
helposti irrotettavissa talven ajaksi. Verkko kannattaa puhdistaa tarvittaessa
imuroimalla ja pesemällä.

VALMISTETAAN MITTOJEN MUKAAN

Siitepölyverkon väri on musta, kehän väri määräytyy ikkunan ulkoverhouksen
värin mukaan. Kehä on saatavilla myös ristikollisena. Siitepölyverkko valmistetaan aina mittojen mukaan, tuuletusikkunaan sopivaksi ja tuuletusikkunan
minimi/maksimi-kokojen mukaan. Siitepölyverkko on saatavilla Tiivin Kristallija Uniikki-ikkunoihin.

SIITEPÖLYVERKON TEKNISET TIEDOT

•
•
•
•
•
•

Materiaali: erikoispinnoitteinen polyesterikangas
Verkon silmäkoko: 1,37 x 0,41 mm
Langan vahvuus: 0,27/0,24 mm
Verkon avoin pinta-ala: 33%
Siitepölyn suodatusteho: heinä 99 %, koivu 99%, marunatuoksukki (Euroopasta Suomeen saapunut pujon sukulaiskasvi) 90 %
Ilman läpäisevyys: 3,2 m/s 0,58 millibaarin paine-erolla

Siitepölyverkko asennetaan tuuletusikkunaan tavallisen
hyönteispuitteen tapaan, kuvassa vasemmalla. Maisema näyttää vain hiukan tummemmalta Siitepölyverkon
läpi.

SIITEPÖLYVERKON SUODATUSTEHO
Koivun siitepöly

> 99 %

Heinän siitepöly

> 99 %

Pujo ja tuoksukkikasvien siitepöly

> 90 %

TESTATTU JA TURVALLINEN

Tiivin Siitepölyverkko on testattu turvalliseksi
ja luotettavaksi allergiatuotteeksi eurooppalaisessa ECARF allergiatutkimuslaitoksessa.

Myyntipalvelu 0800 184 484

Siitepölyverkon polyesterikankaan erikoispinnoite ja
verkon suorakaiteenmuotoinen kapea silmä estävät
siitepölyn pääsyn verkon läpi tehokkaasti.

Tiivi varaa oikeuden tuote- ja mallistomuutoksiin ilman eri ilmoitusta. Tuotekortin kuvissa saattaa esiintyä
varusteita, jotka eivät kuulu vakiotoimitukseen. Varmista aina lopullinen toimitussisältö Tiivi-edustajaltasi.

www.tiivi.fi

OTA YHTEYTTÄ
MYYNTIPALVELU

0800 184 484
Soita maksutta arkisin klo 8–16

www.tiivi.fi

Tiivi varaa oikeuden tuote- ja mallistomuutoksiin ilman eri ilmoitusta. Esitekuvissa saattaa esiintyä varusteita, jotka eivät
kuulu vakiotoimitukseen. Varmista aina lopullinen toimitussisältö Tiivi-edustajaltasi.

Varaosat ja tarvikkeet kätevästi netistä
WWW.TIIVI.FI/VERKKOKAUPPA

