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Alle priser er ex. moms og levering.

ProGræs
Græsfrø • Gødning

Vi er importør af det
professionelle Berger værktøj.

ARBORAPID
CLICKSYSTEM
Sæt til beskæring og nedtagning
af krage- og skadereder.

Teleskopstang
op til 4,8 m. AR sav

Proff. ørnenæb 
med snor

- og få en GRATIS
beskærersaks værdi kr. 320,-

Udtrækskrog

ALLET
CYLINDER
PLÆNEKLIPPER
Classic 14”

TILBUD
Kr. 6.499,-

Køb
hele sættet 
for KUN
Kr. 1.720,-

Se mere udstyr på vores hjemmeside.
Kontakt os gerne for mere information
på tlf. 2427 1787.

BESTILLES PÅ:
2427 1787  ELLER WEBSHOP FLOTHAVE.NU

fritidsmarkedet.dk

FRITIDSMARKEDET UDKOMMER NÆSTE GANG 
ONSDAG DEN 15. MAJ 2019 
Vedrørende annoncer til næste
udgave bedes du kontakte vores 
salgsafdeling på telefon: 9626 5299. 
Eller mail til: annoncer@fbg.dk

SIDSTE FRIST FOR ANNONCER 
TIL NÆSTE UDGAVE ER 
DEN 01.05.19

Har du en spændende nyhed eller en god 
historie til vores fokus på: Dyrskuer 2019 
så vil redaktionen gerne høre fra dig snarest 
muligt. Send en mail til: 
redaktion@fritidsmarkedet.dk

I maj udgaven 
sætter vi særligt 
fokus på:

Dyrskuer 2019

Nu får husejere mulighed for aktivt at tage del 
i kampen mod de sundhedsskadelige NOx-par-
tikler, der � ndes i indåndingsluften og primært 
stammer fra bilernes udstødning.

 Sådan lyder det i hvert tilfælde fra � rmaet 
StoneTreatment i Vallensbæk, der lancerer et 
nyt produkt, der ifølge en pressemeddelelse ikke 
blot kan blot holde � iserne og belægningsste-
nene omkring huset fri for mos og alger, men 
også har luftrensende egenskaber, der minder 
om træernes fotosyntese.

 Nyheden hedder Aktiv Beton- og Fliseim-
prægnering. Det specielle ved dette middel er 
ifølge StoneTreatment, at det indeholder det na-
turlige mineral titaniumdioxid, der fungerer som 
katalysator i en proces, hvor energien fra solens 
stråler bruges til at nedbryde og omdanne luf-
tens indhold af NOx til uskadeligt nitrat.

 Denne luftrensende proces sker samtidig 
med, at � iserne bliver renset for mos, alger og 
andet organisk snavs. Luftens NOx-forurening 
sætter sig først på � isebelægningen og danner 
grobund for alger og mos. Ved kontakten med 

titaniumdioxid nedbrydes NOx-forureningen af 
sollyset, og regnen skyller herefter de nedbrudte 
NOx-partikler væk sammen med mos og alger.

 
Aktiv i 15 år
Aktiv Beton- og Fliseimprægnering leveres i en 
dunk med 2,5 liter og skal blot påføres � iserne 
og belægningsstenene med spray eller maler-

rulle. Over� aden vil herefter være aktiv i op til 
15 år. I hele denne periode vil husejeren bidrage 
til at bekæmpe luftforureningen og kan samtidig 
glæde sig over pæne og rene sten- og � iseover-
� ader, der er fri for mos og alger. Behandlingen 
sker med et naturligt vandbaseret produkt, der 
på ingen måde er giftigt, og som ikke farver � i-
serne og stenene.  boa

Fliserne renser luften
Nyt imprægneringsmiddel til fliserne, der også bidrager til at bekæmpe luftforureningen.

Fliser før behandling med Aktiv Beton- og Fliseimprægnering. Pressefoto.

Den specielle fotokatalytiske egenskab 
ved titaniumdioxid blev opdaget første 
gang tilbage i 1972 på Universitetet i 
Tokyo af de to forskere, A. Fujishima og K. 
Honda, og i 2002 blev en videreudvikling 
af teknologien nomineret til Nobel-prisen 
i kemi. I dag er titaniumdioxid ved at få det 
kommercielle gennembrud på verdensplan 
inden for innovative og aktive miljørigtige 
overfladebehandlinger.
 Teknologisk Institut har gennemført et 
forskningsprojekt med titaniumdioxid iblandet 
beton på en 250 meter lang fortovsstrækning 
på Fælledvej i København. Det skete som 
led i EU-forskningsprojektet Light2CAT, og 
undersøgelsens hovedkonklusion var:
 "Titaniumdioxid fungerer som katalysator 
i en proces, der bruger energien fra 
sollys til at omdanne NOx til nitrat, der 
efterfølgende skylles bort af betonen af 
regnvandet. Da titaniumdioxid samtidig 
nedbryder alger og begroning på 
betonoverfladen, er betonen både luft- og 
selvrensende".

Om titaniumdioxid
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