BlueAir.
Luchtzuiverende
straatstenen.

De kracht van het leben.
Licht is de oorsprong van al het leven: het geeft warmte, kracht en energie. Dag en nacht,
zomer en winter – de aanwezigheid en intensiteit van zonlicht bepalen het ritme van de
natuur. Licht is absoluut noodzakelijk voor de fotosynthese van planten, waarbij zuurstof
vrijkomt en waardoor nagenoeg alle bestaande ecosystemen in werking gesteld worden.
Op dezelfde manier is licht ook essentieel voor de innovatieve bijdrage van de BlueAir ® Technology.

De natuur als voorbeeld.
Heel slim zo´n boom: in ieder afzonderlijk blaadje wordt kooldioxide uit de lucht met
behulp van fotosynthese omgezet in zuurstof. Aan deze fotosynthese hebben wij onze
lucht om te ademen te danken. Op een gelijksoortige fascinerende biochemisch principe
berust de BlueAir ® -Technology: onder invloed van licht worden schadelijke stoffen uit de
lucht gehaald en onschadelijke gemaakt.
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Systeem Terra
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Fotokatalytisch proces naar het
voorbeld van de natuur.
Het omzetten van stikstofoxiden
in nitraat onder invloed van daglicht.
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	De werking van fotokatalyse werd o.a.

(IME) getest. Op verzoek zenden wij u
deze (Duitstalige) informatie graag toe.
Kleur en structuur van het steenoppervlak
worden door de BlueAir® -Technology
niet beïnvloed.
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