
Eagle Filters har startat massproduktion av andningsskydd med
effektivitetsnivå FFP2 och FFP3 i Kotka
Den 29 april 2020 meddelade Loudspring Oyj att dess dotterbolag Eagle Filters Oy kommer att starta
tillverkning av andningsskydd på FFP2- och FFP3-nivå i Finland och den 5 juni, att Eagle Filters också
kommer att starta sin egen produktion av Meltblown-material för andningsskydd i Finland.

Massproduktion av andningsskydd har startat vid Eagle Filters tillverkningsanläggning i Kotka. Eagle Filters
produktsortiment täcker både andningsskydd, med och utan en ventil, med avskiljningseffektivitet enligt nivå
FFP2 och FFP3. Initialt ligger fokus på produktion av andningsskydd med FFP3-effektivitet, som för
närvarande har en stor efterfrågan på marknaden.

I den första fasen är målkapaciteten 30 000 andningsskydd per dag och Eagle Filters överväger en
betydande ökning av produktionskapaciteten.

Eagle Filter-andningsskydd har klarat de krävande FFP3-effektivitetsnivåtesterna vid Finland’s
Teknologiska Forskningscentralen VTT och genomgår COVID-19-certifiering, vilken förväntas vara klar
om några veckor. COVID-19-certifiering möjliggör användning av andningsskydd i vården. Eagle Filters
kommer också att ansöka om CE-certifiering för sina andningsskydd, men uppskattar att det kommer att ta
längre tid att få den än COVID-19-certifiering.Produktionen av Meltblown material förväntas starta under de
närmaste veckorna.VD, Juha Kariluoto, Eagle Filters: ”Andningsskydd på FFP2- och FFP3-
effektivitetsnivå är väldigt krävande produkter och jag är nöjd med den relativt smidiga uppstarten av vår
egen produktion. Vi kommer att fortsätta utveckla våra produktegenskaper och vår egen Meltblown
produktion, samt vår egen testkapacitet, kommer att ge oss en utmärkt plattform för att vara
konkurrenskraftig på världsmarknaden på lång sikt ” Det finns alltid en risk för förseningar vid start och
skalning av en ny produktion, och de nya produkterna måste klara de tester som krävs för att starta
leveranserna. I den nuvarande marknadssituationen kan produktcertifiering från ett auktoriserat laboratorium
ta längre tid än normalt.





 

Bilder till detta pressmeddelande finns tillgängliga på adressen: 

https://eaglefilters.my.salesforce.com/sfc/p/#1t000000CwFC/a/1t000000PzGR/vZk1K7uFhSinl1yel5VWHZIKqy7mCmitB5z8TaTygGs

 

https://eaglefilters.my.salesforce.com/sfc/p/1t000000CwFC/a/1t000000PzGQ/DWVMBosdQKn6vMvU9wSWae1dyE72AB_vxzXKq4vs5pk

 

VD Juha Kariluoto: 

https://eaglefilters.my.salesforce.com/sfc/p/1t000000CwFC/a/1t000000PzGP/..2pF6JetJ4wsMBcvhe1Piq1SXqMTrtv7LUMzl49dk0

Kontakt:

Jarkko Joki-Tokola, CEO, Loudspring Oyj. Tel. +358 40 637 0501, jarkko@loudspring.earth

Juha Kariluoto, CEO, Eagle Filters Oy. Tel. +358 40 901 1340, juha.kariluoto@eaglefilters.fi 

Erik Penser Bank AB, Certified Adviser. Tel. +46 8 463 83 00, certifiedadviser@penser.se

Loudspring i korthet:

Loudspring är ett investeringsbolag som fokuserar på att spara naturresurser. Vi äger och förvaltar Nordiska tillväxtföretag som
tillför en stor miljömässig nytta. Vi har en diversifierad portfölj för att balansera utvecklingen i de individuella bolagen. Våra
teknologier sparar energi, vatten och material i industrin, i fastigheter och i människors vardag. 

Bolaget är noterad på First North Finland med ticker LOUD and First North Stockholm med ticker LOUDS.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/loudspring/

Twitter: @loudspring

IG: @loudspring_earth

FB: https://www.facebook.com/loudspringco/


