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Pressmeddelande LightLab Sweden AB (publ) 2016-09-23 
 

LightLab Sweden AB lanserar referensprodukter för UV-rening 
 

 EEE Light® för UV-rening erbjuds till fler kunder  

 Referensprodukter lanseras under hösten 2016 
 

 
LightLabs teknik EEE Light® för UV-rening erbjuds nu till fler kunder. I samband med detta presenterar 
LightLab ett antal verktyg som möjliggör för kunden att snabbt och effektivt utvärdera tekniken. 
 
LightLabs strategi för marknadsintroduktion av EEE Light® tekniken baseras på samarbete med 
etablerade industriella aktörer och på tekniklicensiering. Hittills har marknadsintroduktionen skett i 
nära och exklusivt samarbete med ett fåtal partners.  
 
Nu erbjuds tekniken till fler tillverkare av produkter där UV-rening ingår. LightLab har därför under 
2016 tagit fram referensprodukter, med syfte att kunna användas i den fortsatta kommersialiseringen 
av denna nya innovativa teknik för tillämpningar inom UV-rening av vatten, luft, ytor och livsmedel. 
 
Referensprodukterna, bestående av ljuskällor, drivelektronik och tillhörande produktdokumentation, 
lanseras stegvis med början nu under hösten 2016. Syftet är att tillverkare av UV-reningsprodukter på 
ett enkelt sätt ska kunna utvärdera tekniken för sina tillämpningar. 
 
Mer information kring referensprodukterna för UV-rening kommer att vara tillgänglig på LightLabs 
hemsida inom kort.  
 
 
 
För ytterligare information angående detta pressmeddelande vänligen kontakta: 

 
Johan Tingsborg, VD 
Tel: +46 (0)8 442 0550 
E-post: info@lightlab.se 
 
Jan Rynning, Ordförande 
Tel: +46 (0)703 51 00 05 
 
 
 

Denna information är sådan information som LightLab Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt 
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners 
försorg, för offentliggörande den 23 september 2016 kl.09:00 CET. 
 
 
 
 
 
Detta är LightLab Sweden AB 
LightLab Sweden AB (publ), www.lightlab.se, utvecklar, marknadsför och säljer teknologi för kostnadseffektiv och miljövänlig framställning av ljus med fokus på 
UV-rening, EEE Light®. LightLab har cirka 4 500 aktieägare. Bolagets aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bank. 
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