
De fleste af os kender til det. Om det er på vej i 
sommerhuset, ud til møde på en byggeplads, 
eller når der skal hentes maskineri på en 
plads. Følelsen af at gå eller køre i en støvsky 
er ikke rar. Vi løfter undskyldende hånden 
mod de mennesker, som vi udsætter det for, 
fordi - hvad kan vi ellers gøre?
 
Nu er svaret her. Der findes nemlig et 
hjælpemiddel. Naturens egen støvbinder 
og et middel, der gør livet lettere for 
medarbejdere på byggepladser, campister 
og pladsfolk. Gennem det sidste årti har 
entreprenør Flemming Søndergaard gjort 
hundredevis af kunder tilfredse med det 
norske støvbindingsmiddel Dustex.
 
- Der er ingen, som synes, at det er sjovt 
at få bilen støvet til, få støv på bøffen 
eller i vinglasset. Gennem det sidste årti 

har jeg haft mange tilfredse kunder, der 
spænder fra campingpladsejere til de helt 
store entreprenører. Dustex er et prisbilligt 
produkt, og det er helt miljøneutralt. 
Det er gennemtestet, og i takt med at 
virksomhederne bliver mere og mere 
miljøbevidste, og der er kommet et større 
fokus på arbejdsmiljøet på pladserne, 
når  vi naturligt længere og længere ud i 
landskabet med Dustex, fortæller Flemming 
Søndergaard.
 
Årsagen, til at Dustex er en klog og 
miljørigtig løsning, skal findes i det, som 
produktet består af - nemlig lignin. Det lyder 
måske både eksotisk og fremmed, men for 
vores nordiske broderfolk i Norge udvindes 
lignin fra træer, der er omkring 100 år gamle. 
Lignin er det materiale, som binder træfibre 
i grantræer sammen. Så hvis man kort 

sammenfatter ovenstående, er det kundens 
garanti for et træprodukt, der er udvundet 
under ordentlige og holdbare forhold.
 
- Jeg kan kun sige, at hvis du sidder 
derude og kan nikke genkendende til 
problematikken, så skal du hive fat i mig. 
Det samme, hvis du mener, at du kan være 
med til at distribuere Dustex. Det her har et 
endnu større potentiale, end man kan tænke 
sig, og vi tager store og nye skridt hver dag, 
afslutter Flemming Søndergaard. 
Se mere på: 

www.dustex.nu

Træt af støvproblemer?

annonce

INFO
Dustex er et naturprodukt som binder 
støv og grus til en fast overflade – samt 
giver god styrke mod trafik, regn, tørke, 
frostskader og støv.

Kontakt Fremming Søndergaard på 
tlf. 40 33 53 62 og få en snak om 
jeres problemer med støv på vejen


