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renrumsdräkter

Rörelsekomfort – Att man ska 
ha full möjlighet att röra sig utan 
att plaggen stramar mot kroppen

Mer information
Ett synnerligen bra dokument att 
luta sig mot är en Recommen-
ded Practice från IEST, Institute 
of Environmental Sciences and 
Technologies, med beteckning 
IEST –RP-CC-003.3, som finns 
sammanfattad på svenska under 
rubriken ”Resurser” på  
www.rentforum.net.

Förutom den egentliga ren-
rumsdräkten finns ett antal till-
behör av engångstyp och (eller) 
tvättbart material, som t ex 
underställ, munskydd, hårskydd, 
huvor, boots, goggles etc. ••

Nästa månadens produkt  
kommer att handla om LAF-  
och säkerhetsbänkar. 

verksamheter där man har 
renhetskrav, allt från sjuk-
vården, läkemedels-

industrin och mikroelektronik-
industrin, har kläderna en speci-
ell funktion, nämligen att de ska 
fungera som ett filter. En del före-
tag kallar inte dessa dräkter för 
renrumsdräkter utan för person-
filter, för att på så sätt vara över-
tydlig om vad syftet med plaggen 
är. Renrumsdräkten är till för att 
hindra olika typer av föroreningar 
från människan ska kunna komma 
direkt ut i den omgivande luften.

krav på renrumsdräkter
Val av textilmaterial och utform-
ning på de plagg som ska använ-
das i renrumsmiljöer baseras 
vanligen på följande krav:

• Skyddskrav
• Renhetskrav
• Komfortkrav

Skyddskravet baseras på i 
vilken typ av verksamhet som 
plaggen ska bäras, om man har 
för avsikt att skydda det som 
hanteras och (eller) personalen 
som arbetar i renrummet.

Renhetskravet på de färdiga 
plaggen ställs för att man inte vill 
att själva dräkten släpper alltför 
höga mängder av partiklar då de 
används. Materialval och plagg-
utformning ska med andra ord 
vara designad för den renhets-
nivå som rummet ska hålla.

Komfortkravet är inte minst 
viktigt. Personalen ska helst 
inte uppleva arbetsdräkten som 
obehaglig, för då gör man inte ett 
bra jobb. Komfortaspekten kan 
delas i tre delar:

Klimatkomfort – Om man upp-
lever dräkten som varm eller kall

Känselkomfort – Hur dräktma-
terialet upplevs mot huden

i de flesta verksamheter använder man arbetskläder. Val av kläder varierar, allt ifrån att man 
har kläder som påminner om privata plagg, t ex på ett vårdboende, till att man mer eller min-
dre täcker in personalen i specialdesignade plagg.
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