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ISO 16890
Framtidens filterstandard är här

En ny internationell och modern filterstandard för att bättre 
möta marknadens krav. 

En världsomfattande teststandard som kommer att förändra hela 
filterbranschen.  

Många fördelar
Som Sveriges och Skandinaviens äldsta filterföretag välkomnar 
Ultramare införandet av den nya standarden ISO 16890 som 
kommer att medföra verkliga fördelar för leverantörer, köpare 
och användare av luftfilter. 

Kravstandarden ger bättre tester som är samma för att alla 
tillverkare vilket i sin tur driver på produktutveckling och inno-
vation. Det blir också lättare för dig som kund att göra produkt-
jämförelser.  

ISO 16890 ger en bättre filterkvalité anpassad till verkliga 
förhållanden. Den ger bättre filter med högre filterprestanda, 
förbättrad luftkvalité inomhus och ett  bättre skydd för männi-
skors hälsa.  
 
Dessutom kommer den nya standarden göra att dåliga filter 
försvinner från marknaden.

På miljömål.se hittar 
du mer information om 
luftföroreningar och 
miljökvalitetsmålet. 

Kolla partikelhalten där du 
finns här: http://bit.ly/2inBf19

Nya 
filterklasser
ISO ePM1
ISO ePM2,5
ISO ePM10
ISO Coarse     

Filtret ska efter 
urladdning klara minst 
50% i respektive ovan 
klass för att uppnå en 
klassificering. 

Alla luftfilter kommer att 
klassas enligt ISO16890 
och får nya beteckningar. 

Ultramare hjälper dig för 
att omställningen ska ske 
så smidigt som möjligt för 
dig som kund.

Kom igång

Viktiga datum att ha koll på

WHO använder i dag PM2,5 
och PM10 för att utvärdera 
hur partikelhalten är runt om i 
världen. 

Med hjälp av denna kan man 
anpassa filterklassen efter hur 
mycket partiklar som finns där 
man befinner sig, till exempel 
så behöver man en högre 
filterklass i Peking jämfört med 
Stockholm. 
Ladda ner databasen över 
luftföroreningar i världen. Per 
land och städer.  
Läs mer: http://bit.ly/1fOGBx0

Översättningstabell

WHO

Miljömål

På www.smhi.se hittar 
du mer information om 
luftföroreningar. 

SMHI

Naturvårdsverket
Luftföroreningar och dess 
effekter. http://bit.ly/2lmm9bX
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Klassificeringssystemet är relaterat till 
filterprestanda mot tre olika storlekar av 
partiklar, PM1, PM2,5 och PM10. 

PM står för particular matter och innebär 
att man tar hänsyn till vikten av en viss 
partikelstorlek. 

Det ger en bättre bild av hur verkligheten ser 
ut då partiklar i utomhusluften förekommer i 
olika storlekar och formationer.

Filtret klassas efter sin initiala effektivitet av 
att filtrera bort de olika partiklarna.
Dagens standard (EN779:2012) klassas 

filter vid storlek 0,4 mikrometer och den 
elektrostatiska laddningen i filtermediet. 

Det är endast laboratorietester och de 
har något samband eller relation till de 
mätningar av luftföroreningar utomhus som 
görs i dag. 

I den nya standarden ISO16890 räknar man 
på hur många procent partiklar ett filter tar 
bort ur tilluften. 

Det ger en bättre bild av hur verkligheten ser 
ut.

Ny klassificering
Fokus på PM
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PM = particular matter

PM 10 - Partiklar med en diameter på 
10 mikrometer (μm) eller mindre som 
till exempel pollen och grovt damm. 
Kan orsaka nedsatt lungfunktion.

PM 2,5 - Partiklar med en diameter på 
2,5 mikrometer eller mindre som till 
exempel aska och bakterier. Kan orsaka 
nedsatt lungfunktion och ge hud- och 
ögonbesvär. 

PM 1 - Partiklar med en diameter på 1 
mikrometer eller mindre. Det är så små 
partiklar som till exempel dieselavgaser, 
tobaksrök och virus som kan ta sig ut i 
blodet via alveolerna.

Vi testar och mäter i dag våra filter 
enligt det som motsvarar PM2,5 och 
PM10. Med den nya standarden tar 
vi även hänsyn till PM1-partiklarna.

PM1 står för de mycket fina 
partiklarna, mindre än 1 mikrometer 
som är kända för att vara de mest 
skadliga för människors hälsa.
Det är de partiklar som når lungorna 
och går ut i blodet via alveolerna. 
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