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Den enkelte husejer får 
nu en helt ny mulighed for 
aktivt at tage del i kam-
pen mod de sundhedsska-
delige NOx-partikler, der 
findes i indåndingsluften 
og primært stammer fra 
bilernes udstødning.

Et nyudviklet imprægne-
ringsmiddel kan nemlig ik-
ke blot holde fliserne og be-
lægningsstenene omkring 
huset fri for mos og alger, 
men har også luftrensende 
egenskaber, der minder om 
træernes fotosyntese.

Nyheden lanceres af fir-
maet StoneTreatment i Val-
lensbæk og hedder Aktiv 
Beton- og Fliseimprægne-
ring. Det unikke og aktive 

ved dette middel er, at det 
indeholder det naturlige 
mineral titaniumdioxid, der 
fungerer som katalysator i 
en proces, hvor energien 
fra solens stråler bruges til 
at nedbryde og omdanne 
luftens indhold af NOx til 
uskadeligt nitrat.

Denne luftrensende pro-
ces sker samtidig med, at 
fliserne bliver renset for 
mos, alger og andet orga-
nisk snavs.

Luftens NOx-forurening 
sætter sig først på flisebe-
lægningen og danner gro-
bund for alger og mos. Ved 
kontakten med titaniumdi-
oxid nedbrydes NOx-for-
ureningen af sollyset, og 
regnen skyller herefter de 
nedbrudte NOx-partikler 

væk sammen med mos og 
alger.

Aktiv Beton- og Fliseim-
prægnering leveres i en 
dunk med 2,5 liter og skal 
blot påføres fliserne og be-
lægningsstenene med 
spray eller malerrulle. 
Overfladen vil herefter iføl-
ge producenten være aktiv 
i op til 15 år. I hele denne 
periode vil husejeren bidra-
ge til at bekæmpe luftfor-
ureningen og kan samtidig 
forhåbentlig glæde sig over 
pæne og rene sten- og flise-
overflader, der er fri for 
mos og alger. Behandlingen 
sker med et naturligt vand-
baseret produkt, der på in-
gen måde er giftigt, og som 
ikke skulle misfarve fliser-
ne og stenene.

Flisebehandlingen renser 
også luften

Pæne ser de ud, når fliserne ikke har mos og pletter. En ny imprægnering skulle oven i købet rense 
luften. Foto: PresseFoto

KRAMNITSE - Kramnitsevej 110

Er drømmen et godt lille funktionelt sommerhus på en lukket grund i gåaf-
stand fra stranden,  så kunne dette hus  være det rette. Omfattende renove-
ring i 2006 incl. vand- og kloak, Sag: 13-2477

Bolig m² 42

Stue/vær 1/2

Grund 840

Opført 2006/2006

Kontantpris: 325.000
Ejerudgift pr. md: 962
Udbetaling: 25.000
Brt/nt ekskl. ejerudg: 1.437/1.209

KRAMNITSE - Kramnitsevej 124

Bjælkehus op til åbne marker med udsigt over disse fra husets overdækkede
terrasser. Loft til kip, 3 vær. med ialt 6 sovepl., badevær. med brusenicheK,
kkken og stue. Brændeovn. Sag: 13-2770

Bolig m² 62

Stue/vær 1/3

Grund 924

Opført 1979

Kontantpris: 595.000
Ejerudgift pr. md: 1.052
Udbetaling: 30.000
Brt/nt ekskl. ejerudg: 2.672/2.245

KRAMNITSE - Fasanlunden 69

Tæt på god badestrand. Anneks m. 2 sovepl. lys sydvestvendt stue i åben
forbindelse m. køkkenet. 2 soverum m. hver 2 sovepl. samt et badevær. med
brus. Varmepume fra 2018 Sag: 13-2830

Bolig m² 60

Stue/vær 1/2

Grund 900

Opført 1982

Kontantpris: 545.000
Ejerudgift pr. md: 901
Udbetaling: 30.000
Brt/nt ekskl. ejerudg: 2.436/2.048

HYLDTOFTE ØSTERSØBAD - Drosselvænget 12

På en stor naturgrund i gåafstand fra områdets populære sandstrand ligger
denne ejd., som. står mere eller mindre som da det blev opført. Bl.a. køkken
i åben forbindelse med stuen. Sag: 13-2809

Bolig m² 46

Stue/vær 1/2

Grund 1.966

Opført 1979

Kontantpris: 390.000
Ejerudgift pr. md: 1.049
Udbetaling: 25.000
Brt/nt ekskl. ejerudg: 1.742/1.464

FEJØ - Syrenstien 3

Delvist overdækket sydvestvendt fliseterr.Huset rummer stue og køkken ud i
et. I dette rum  også en brændeovn.Badevær. m. bruseniche, 2 vær. m. ialt 4
senge samt et disp. rum/. Sag: 13-2804

Bolig m² 51

Stue/vær 1/3

Grund 1.040

Opført 1982

Kontantpris: 445.000
Ejerudgift pr. md: 927
Udbetaling: 25.000
Brt/nt ekskl. ejerudg: 2.000/1.680

KRAMNITSE - Lærkelunden 81

NYHED

Velholdt sommerhus på en dejlig grund. Udhus og 2 terrasser. 4 vær. med 6
sovepl og god skabsplads. Sydvendt meget lys stue med brændeovn. Åbent
køkken. Spa & sauna. Sag: 13-2854

Bolig m² 92

Stue/vær 1/4

Grund 1.200

Opført 2005

Kontantpris: 995.000
Ejerudgift pr. md: 1.419
Udbetaling: 50.000
Brt/nt ekskl. ejerudg: 4.424/3.721

Mere mægler mere digital

Start dit boligsalg med
en gratis vurdering fra Nybolig
Ring til os på tlf. 54756111 og hør nærmere


