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Robinie har desuden et højt ind-
hold af naturlige garvesyrer, der 
slår svampe ihjel. Ifølge langtids-
forsøg på Teknologisk Institut er 
holdbarheden - gravet ned i jor-
den - mellem 18 og 34 år.
Robinie er som bæredygtigt al-
ternativ til trykimprægneret træ 
blandt andet oplagt at bruge ved 
projekter, hvor træet er i perma-
nent kontakt med jord eller vand, 
samt hvor det er vanskeligt at in-
spicere. Desuden er det oplagt at 
bruge ved projekter, hvor man 
ønsker, at det skal indgå i naturen 
på en æstetisk og naturlig måde.
Før medarbejdere fra Esbjerg 
Kommune etablerede den godt 
to meter brede gangsti, var det 
ikke muligt at spadsere rundt om 
søerne. Ved at benytte stabilt vej-
grus på stien kan ikke blot gåen-
de og motionsløbere, men også 
dårligt gående og kørestolsbru-
gere nyde godt af naturen ved 
Skøjtesøerne.

Dyrket i Europa
Firmaet SkovTrup.dk ved Hobro 
har til kantsikringen leveret over 
1.000 stk. robiniepæle og op til 
2.000 løbende meter båndsave-
de brædder. Direktør for Skov-
Trup.dk, Søren Gøttrup, siger: 
- Vi sælger kun træ, som vi kan stå 
inde for. Derfor sælger vi heller 
ikke trykimprægneret træ, der er 
deponiberettiget efter brug. Vi 
sælger heller ikke træ fra troper-
ne, da man ikke altid kan stole på 
de dokumenter, der følger med 
træet.
- Den bedste måde at begrænse 
rovdrift i regnskovene og brugen 
af giftigt, trykimprægneret træ 
må være at finde et alternativ - og 
dér er robinietræ oplagt. Det gror 
i Europa, og vi køber det fra plan-
tager i Slovakiet, Ungarn, Tysk-
land og Polen, konkluderer Søren 
Gøttrup.
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Gulvet kan  
rense luften
Nyt trægulv har en form  
for fotosyntese, der aktiveres 
af lys og luftbevægelse, og 
kan dermed forbedre 
indeklimaet.

Levende planters betydning for indekli-
maet er brugt til udviklingen af et træg-
ulv, der aktivt skal forbedre luftkvaliteten 
inde i boligen.
Nyheden ligger gemt i overfladen på de 
canadiske trægulve af mærket Lauzon. 
Overfladebehandlingen indeholder det 
naturlige mineral titaniumdioxid, som 
ifølge producenten kan nedbryde man-
ge af luftens sundhedsskadelige partik-
ler og omdanne dem til vand og kuldio-
xid.
- Processen kræver blot lys og bevægelse 
i luften, og den minder derfor på mange 
måder om planternes fotosyntese, for-
tæller Jon Walther Jensen fra StoneTreat-
ment A/S, der importerer gulvene.
Den danske importør forklarer, at titani-
umdioxid fungerer som katalysator i en 
proces, der bruger energien fra lyset til at 
nedbryde indåndingsluftens indhold af 
de forurenende NOx-gasser. Den speciel-
le fotokatalytiske egenskab blev opda-
get første gang tilbage i 1972 på universi-
tetet i Tokyo, og i 2002 blev en videreud-
vikling af teknologien nomineret til No-
belprisen i kemi.

Første gulv på markedet
- I dag er titaniumdioxid ved at få det 
kommercielle gennembrud på verdens-
plan inden for innovative og aktive miljø-
rigtige overfladebehandlinger, fortsæt-
ter Jon Walther Jensen, der tilføjer, at 
Lauzon er den første trægulvsproducent, 
der integrerer denne teknologi i produk-
terne, som har fået navnet Pure Genius.
Pure Genius er testet i uafhængige euro-
pæiske og nordamerikanske speciallabo-
ratorier for at dokumentere teknologiens 
ydeevne og effektivitet. Resultaterne vi-
ser ifølge den danske importør, at luften 
inde i boligen efter 30 dage kan blive op 

til 85 procent renere, og at Pure Genius 
virker uden tab af ydeevne, så længe 
overfladen bevares intakt. Gulvet skulle 
endvidere bidrage til at reducere lugtge-
ner og til at nedbryde og bekæmpe bak-
terier, virusser og svampe.
Ud over den luftrensende effekt fremhæ-
ver Jon Walther Jensen en unik titanium-
finish, der giver en naturlig glans og sik-
rer, at gulvet absorberer selv hårde på-
virkninger uden revnedannelse.
- De mange kvaliteter ved titaniumfinish 
bevirker, at gulvene har en ekstrem lang 
holdbarhed og blot bliver smukkere og 
smukkere med årene, lover Jon Walther 
Jensen, der tilbyder 30 års garanti på gul-
vene.
Den danske importør tilføjer, at Lauzon 
tilbyder et bredt sortiment af trægulve i 
en række forskellige træsorter og stilar-
ter.
- Alle gulvene er opbygget med et tykt 
slidlag i massivt hårdttræ, og de er kon-
strueret, så formstabiliteten er maksimal, 
og gulvene tåler gulvvarme. De er frem-
stillet uden opløsningsmidler, flygtige 
organiske midler og formaldehyd, og 
produktionen sker i overensstemmelse 
med principperne for bæredygtig skov-
forvaltning og overholder de højeste 
miljøstandarder.
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