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LUFTFORURENING SKADER BÅDE MILJØ 
OG MENNESKER
Vores høje levestandard i dag betyder som bekendt 
tung trafik, industriel masseproduktion og forbrug af 
store mængder energi – og det er disse faktorer, der 
er de vigtigste kilder til luftforurening. Trafik har en stor 
indflydelse på luftforureningen. Bilmotorer vil, mange 
år endnu, forurene vores luft med nitrogenoxider, 
carbonoxid, svovldioxid og partikler. 

Studier har vist, at den luft, vi indånder, er forurenet 
med partikler og nitrogenoxider, som er skadelige for 
vores helbred. Nitrogenoxider er specielt skadelige for 
mennesker og miljøet, da luftarten irriterer slimhinderne 
og medfører betændelsestilstande i luftveje og lunger. 
Nitrogenoxid spiller en central rolle i dannelsen af 
lavtliggende ozon og syreregn. 

REN LUFT ER EN MENNESKERET! 
En af de vigtigste udfordringer, som i særlig grad vores 
byer står overfor, er at holde vores luft ren. Der har 
været adskillelige overvejelser omkring at forbyde 
køretøjer for at reducere nitrogenoxider, og visse typer 
forbud er allerede indført i nogle områder. Men nye 
trafikreguleringer vil ikke alene være tilstrækkelige til 
at løse problemet.  

"FOTOKATALYSE" – 
EN NY TILGANG TIL PROBLEMET 
Teknologiske fremskridt har resulteret i nye løsninger 
på miljøproblemer. Fotokatalyseprincippet er en 
innovativ metode til at reducere forurenende stoffer 
som fx nitrogen i luften.

KEIM SOLDALIT-ME®–
REN I ENHVER HENSEENDE                                            

"Vi kan ikke løse vores 
problemer med den samme 
tankegang, som vi benyttede, 
da vi skabte dem."
Albert Einstein
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BRUG AF SOLENS KRAFT
På en måde, der minder om fotosyntesen hos planter, 
initieres der også en aktiv proces via lyset ved foto-
katalyse. Mens fotosyntesen benytter sollys til at danne 
et stof (glucose), nedbryder eller konverterer fotokata-
lysen stoffer.

Betegnelsen fotokatalyse beskriver et funktionsprincip, 
hvor et stof (= „katalysator“) stimuleres af lys (= „foto“) 
til at udløse eller accelerere en kemisk reaktion, uden af 
forbruge sig selv under processen.

FOTOKATALYSE –
NATUREN VISER VEJEN                                                  

Når det eksponeres for lys, 

oxideres nitrogen og om-

dannes til uskadeligt nitrat 

(NO
3
). Desuden konver-

teres ozon til oxygen ved 

samme beskrevne reaktion.

Nitrogenoxider afsættes på 

malingens overflade.

Det letopløselige nitrat 

(NO
3
) vaskes derefter af 

overfladen af regn.

Katalysatoren forbruges ikke. 

Processen forbliver aktiv, så længe 

krystallerne forsynes med energi 

via elektromagnetiske bølger (lys).
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FOTOKATALYSE I BYGGEMATERIALER – 
ET SÆRLIGT PIGMENT, DER BETYDER 
EN RENERE LUFT 
I princippet kan fotokatalyse anvendes i alle typer af 
byggematerialer. Det aktive fotokatalytiske pigment 
(=katalysator) kan endda nedbryde skadelige gasser. 
Ved denne proces konverteres gasserne til små,
uskadelige komponenter. 

FOTOKATALYSE I MALINGER – EN UDFORD-
RING FOR FORSKNING OG UDVIKLING 
Forsknings- og udviklingsafdelingerne hos de førende 
malingsproducenter har arbejdet i lang tid for at løse 
udfordringen med at anvende fotokatalyse i malinger. 
Den særlige egenskab ved fotokatalysatoren er, at 
den angriber organiske stoffer og ikke stopper ved 
blot organiske bindemidler. Det betyder, at fotokata-
lyseprocessen ødelægger sig selv, når den nedbryder 
bindemidlerne i overfladen. Følgerne er afsmitning 
og for tidlig forvitring med en tilsvarende kortere 
forventet levetid for overfladebehandlingen. Den 
reagerer anderledes på uorganiske silikatiske binde-
midler. Dette skyldes, at bindemidlet ikke angribes af 
fotokatalysen.

Uorganiske silikatbindere er 
særligt velegnede til effektiv 
og langtidsholdbar fotokata-
lytisk belægning.

Enten ... god aktivitet (tilstrækkelige 
pigmenter), men stærkt reduceret 
levetid

Fotokatalytiske, organisk
bundne malinger

eller ... god levetid, ingen optimal 
aktivitet (utilstrækkelige pigmenter)

Fotokatalytiske, organisk
bundne malinger

God levetid, optimal aktivitet 

Fotokatalytiske, silikatiske 
bundne malinger

Aktivitet
Levetid

Aktivitet
Levetid

Aktivitet
Levetid





KEIM SOLDALIT-ME –
FORDI DET GIVER MENING!  
Ud over at forbedre vores luftkvalitet, er der også and-
re gode grunde til, at det giver mening at vælge KEIM 
Soldalit-ME som facademaling: Den fotokatalytiske 
effekt beskytter mod hurtig vækst af mikroorganismer, 
fordi de støvpartikler som de normalt næres ved, 
skylles væk. Dette er en ekstra fordel, da silikatover-
fladen på forhånd er meget resistent overfor snavs.

Med KEIM Soldalit-ME får man 
ikke blot en langtidsholdbar, 
ren facade med en maling, 
der ikke falmer, man bidrager 
også til at holde luften ren!
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KEIM – VORES MANGE ÅRS ERFARING 
BETALER SIG
Som en del af vores forskning og udvikling, har vi hos 
KEIM allerede brugt mange år på at arbejde med 
fotokatalytiske pigmenter, og de forskellige måder, 
hvorpå de kan optimeres og inkluderes i vores hold-
bare malinger.  

KEIM Soldalit-ME benytter udvalgte fotokatalysatorer 
til at skabe en stabil matrix af uorganiske bindemidler. 
Resultatet er en facadefarve med en fotokatalytisk 
virkning, som også har et meget højt farvestabilitets-
niveau. Forkortelsen ME er en forkortelse for MiNOx 
Effect („minimeret NOx“) og symboliserer produktets 
forureningsreducerende funktion. KEIM Soldalit-ME 
er en enestående facadefarve, der kombinerer et 
smukt udseende med bæredygtighed og miljømæssige 
fordele. 

KEIM SOLDALIT-ME® –
I ALLE HENSEENDER REN                                           
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KEIM SCANDINAVIA A/S 
Guldalderen 6 / DK-2640 Hedehusene 
Tel. +45 46 56 46 44 
www.keim.dk/kundservice@keim.dk

KEIM. FARBEN FÜR IMMER.


