
PURE GENIUS®

L U F T R E N S E N D E  I N T E L L I G E N T  G U L V

ENDNU EN LAUZON-INNOVATION
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For godt til at være sandt? 
Du kan få yderligere oplysninger hos Stonetreatment 
eller gå ind på vores hjemmeside: www.stonetreatment.dk

Vejlesvinget 5a
2665 Vallensbæk
Telefon: +45 43752565



PURE GENIUS  SOM AT HAVE 3 TRÆER I SIT HJEM*  
Lauzon arbejder målrettet på at skabe innovation og lancerer verdens første intelligente trægulv. Pure Genius, Lauzons nyeste innovation, forbedrer indeklimaet 
i dit hjem uden at gå på kompromis med dit trægulvs kvalitet og udseende.

Velkommen til et virkelig intelligent trægulv, nøglen til en fornyet vision for et sundere indeklima.

*Canadian average, Health Canada;  ISO 22197-1  **ISO 27447:2009 Standard.   ***ISO 22197-4 Standard. 

FORURENENDE STOFFER OVERALT
Hver dag tager vi over 20.000 vejrtrækninger. Ofte er indeklimaets indåndingsluft langt mere forurenet end 
udeluften, 5-10 gange ifølge nogle estimater. Det skyldes, at vi lever i stadig mere lufttætte miljøer, der indeholder 
mange kilder til indendørs forurening. Byggematerialer, møbler eller almindelige husholdningsartikler kan 
løbende afgive giftige stoffer, hvoraf det almindeligste er formaldehyd.

Vi bruger typisk 90 % af tiden indendørs og 14 timer om dagen i hjemmet. Derfor er kvaliteten af luften i vores 
hjem noget, vi alle bør være optaget af. Dårligt indeklima kan føre til en lang række sygdomme, bl.a. allergi og 
astma.

1 VIDSTE DU DET? 

3 HVORDAN FUNGERER DET?

AKTIVERES AF LYS
Pure Genius virker af sig selv. Naturlig eller kunstig belysning aktiverer titandioxiden i Pure Genius 
og aktiverer det luftrensende middel.

UDLØSES AF LUFTENS BEVÆGELSE
Luftcirkulationen, som genereres af vores bevægelser gennem et rum eller en blæser er alt, der 
kræves, for at de toksiske forurenende stoffer i luften kommer i kontakt med de aktive Pure 
Genius-nanopartikler. 

GULVE DER F ILTRERER
De aktive nanopartikler i Pure Genius nedbryder de toksiske stoffer i luften (formaldehyd og andre 
forurenende stoffer) og omdanner dem til uskadeligt vand og kuldioxidmolekyler.

LUFTRENSENDE INTELLIGENT GULV
Alle vores gulve er fremstillet uden opløsningsmidler, flygtige organiske forbindelser eller formaldehyd, og de 
opfylder de strengeste standarder for giftige emissioner. Takket være vores avancerede teknologi, Pure Genius, 
sikrer vores gulve med titanium-finish et endnu renere indemiljø. Pure Genius er et lysaktiveret, luftrensende 
middel fremstillet af titandioxid, der er integreret i Lauzons titanium-gulvfinish. Lauzons Pure Genius giver dit 
gulv mulighed for at rense luften på samme måde som træer

HOLDBAR EFFEKTIVITET
Pure Genius virker uden tab af ydeevne, så længe overfladen bevares intakt. Det gør luften i dit hjem op til 85 % 
renere. Pure Genius!

2 HVAD ER PURE GENIUS?

SUND GULVBELÆGNING
Pure Genius er på flere måder med til at forbedre dit helbred og helbredet hos dem, der deler hjem med dig, 
samtidig med at luftkvaliteten forbedres:

• Reducerer symptomerne på åndedrætsbesvær (astma og allergi) og immunsuppressive lidelser
• Nedbryder aktivt potentielt kræftfremkaldende emissioner (formaldehyd, opløsningsmidler, flygtige 
   organiske forbindelser og andre luftbårne forureninger)
• Nedbryder op til 99,6 % af bakterier, virusser og svamp**
• Reducerer kraftige lugtgener (madlavning, røg, kæledyr osv.)
• Lettere at rengøre gulvet og minimal brug af rengørings produkter

4 MANGE FORDELE

5 BEVISET

OP TIL   
85 % RENERE   

INDELUFT***

INDHOLD AF FORMALDEHYD

PPB (milliardtedele)

Pure Genius er testet gentagne gange i uafhængige nordamerikanske og europæiske speciallaboratorier for at 
dokumentere teknologiens ydeevne og effektivitet.

ER GODKENDT AF BRANCHENS BEDSTE

6 PRISERNE

32.5 PPB
HJEM UDEN PURE GENIUS

16 PPB

5 PPB
HJEM MED PURE GENIUS 
efter 30 dage

40 PPB
HJEM MED SKADELIGT INDHOLD

Pure Genius indeholder ACTiO2TM teknologi l icenseret af Väl inge Photocatalytic AB.


