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FN® NANO

HÁROMSZOROS PREVENTÍV HATÁS
FN® Nano-val kezelt felületek esetén:
• Zárt térben 30-35%-kal csökken a vírusos, bakteriális megfertőződés kockázata
• Egy átlagos méretű belvárosi, utcafronti homlokzat megközelítőleg évi 35 személyautó
éves károsanyag kibocsájtását semlegesíti
• Érvényesül az öntisztító hatás, megmarad a homlokzat eredeti szerkezete és színkonzisztenciája, nem telepednek meg a mikroorganizmusok

1.

EGÉSZSÉGVÉDELEM

2.

KÖRNYEZETVÉDELEM

3.

FELÜLETVÉDELEM
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FN® NANO
ÚJ DIMENZIÓ A BEVONATOK VILÁGÁBAN
A tudatos életmód és a preventív szemléletű gondolkodás a XXI. századi ember
két legfontosabb tulajdonsága. Napjainkban folyamatosan törekszünk az egészségünk megőrzésére és a környezetünk minél nagyobb fokú védelmére. E két
szempont érvényesülése új és innovatív megoldásokat hozott egy előre nem várt
területen is. A tudomány dinamikus fejlődésének köszönhetően megérkeztek a
nanotechnológiát alkalmazó FN® NANO fotokatalitikus bevonatok, hogy részt vegyenek a vírusok elleni preventív védekezésben, a levegő tisztításában és a homlokzatok időtállóságának növelésében.

PREVENCIÓ
Képzeljen el egy aktív beltéri falfelületet, mely a nap nagy részében segíti Önt
családja és munkatársai egészségének
megóvásában.
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VÉDELEM
Képzeljen el egy élő homlokzatot mely
folyamatosan tisztítja a levegőt, semlegesíti a káros anyagokat és egyben
erősen védi a ház falait is.

DUNAMENTI.HU

EGYÜTT

AZ EGÉSZSÉGESEBB ÉS KÖRNYEZETTUDATOSABB MAGYARORSZÁGÉRT
A Mercor Dunamenti az FN® NANO innovatív fotokatalitikus bevonatok teljes termékpalettáját kínálja Magyarországon. Az FN® NANO gyors és hosszú távú megoldást nyújt korunk jellemző problémáira.
ZÖLD

VÍRUSELLENES

Az FN® NANO tudományosan igazolt környezetkímélő megoldás, hiszen a tisztító funkció
egy természetes fizikai folyamat során zajlik
le. A bevonat mentes az egészségre és a
környezetre káros elemektől.

Az FN® NANO a fotokatalízis során megakadályozza a mikroorganizmusok megtapadását és elszaporodását, ezáltal nagyban
hozzájárul az egészségesebb beltéri levegő
létrejöttéhez.

FELÜLETVÉDŐ

LÉGTISZTÍTÓ

Az FN Nano védi a kezelt felületet az UV
sugárzás roncsoló hatásaitól, megőrzi eredeti
állapotát és színkonzisztenciáját, meghos�szabbítja az élettartamát, továbbá biztosítja
a felület folyamatos öntisztulását, megakadályozza a levegőből származó korom és
egyéb szennyeződések lerakódását, illetve
az elszíneződést okozó mikroorganizmusok
megtelepedését és elszaporodását.

Az FN® NANO kültéri használata tisztítja a
levegőt, semlegesíti a károsanyagokat. Beltéri
használat esetén az FN® NANO érezhetően
frissebb levegőt, kevesebb szagot és antibakteriális hatást eredményez.

®
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A LEGERŐSEBB

FOTOKATALITIKUS BEVONAT
Az FN® NANO bevonatok a titánium-dioxid (TiO2) rendkívüli tulajdonságait használják ki, melyek új higiéniai szintet és tisztább környezetet eredményeznek.
A folyamat a levegő megtisztulását és a vírusok,
baktériumok számának
jelentős csökkenését
eredményezi.

Kültéren a nap, beltéren a
speciális lámpák UV-A
sugarakat bocsájtanak ki.

1
Az oxigén mellett
a levegőben különböző szaganyagok, szerves
anyagok, mikroorganizmusok
(vírusok, baktériumok, gombák) és
szennyeződések
(füst, olaj)
áramlanak.

H2O + CO2

3
2

Az UV sugárzás hatására a
nanokristályok energizálódnak,
amelyek aktivizálják a levegőben
lévő oxigént – hatalmas energia
szabadul fel.

Az FN® NANO-val
bevont felületen rengeteg
TiO2 nanokristály található.

A TiO2 nanokristályok félvezetőként működnek, így a
fény energiáját elektrokémiai energiává alakítják. A
fotokatalizátor felületén szabad elektronok és elektronlyukak jelennek meg, amelyek együttes hatása, hogy a
környezetben lévő oxigén molekuláival közösen, hatékonyan lebontják a szerves anyagok széles skáláját.
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A fotokatalitikus
hatás miatt
gyakorlatilag
minden szerves
anyag molekulái
elsősorban víz
(H2O) és
szén-dioxid (CO2)
molekulákká
bomlanak.

DUNAMENTI.HU

TUDOMÁNYOS FEJLESZTÉS EREDMÉNYE
Az FN® NANO titka a hatékonyságában rejlik, akár 50-szer erősebb öntisztító hatás, mint a hasonló elven működő bevonatok esetében. A megdöbbentő különbséget a nanorészecskék szerkezete és elhelyezkedése, valamint a kötőanyaggal
való kapcsolatuk adja - mely a szabadalmi védjegy része.

500-SZOROSAN MEGNÖVELT FELÜLET

Az FN® technológiával bevont felület 1 m2-en megközelítőleg 500 m2-nyi felületnek megfelelő nanokristályos felületet képez.

NANOTECHNOLÓGIA

A nano méretű TiO2 kristályok félvezetőként működnek, így a fény energiáját elektrokémiai energiává alakítják, amely hatékonyan képes megakadályozni a mikroorganizmusok
felhalmozódását.

HOSSZÚ TÁVÚ MŰKÖDÉS

A TiO2 csak katalizátorként vesz részt a fotokatalitikus folyamatban, így mennyisége az
idővel nem csökken, garantáltan biztosítva a hosszú távú hatást.

A FÉNY ENERGIÁJA

AZ FN® NANO kizárólag a fény energiájával hatékonyan lebontja a szerves anyagok széles skáláját (korom, zsíros szennyeződések, olaj, szaganyagok), ezzel egyidejűleg megakadályozza a mikroorganizmusok (vírusok, baktériumok, algák, gombák, penészgombák)
megtelepedését, elszaporodását.
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PREVENTÍV VÉDEKEZÉS A VÍRUSOK, BAKTÉRIUMOK ELLEN

FN 1 BIOMAX
®

BELTÉRI
HASZNÁLATRA

EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK VÉDELME
Egészségesebb és biztonságosabb környezet biztosítása az egészségügyi intézményekben Az FN®1 BioMax bevonat egy ásványi anyagokat
és biocid anyagot tartalmazó termék, amelyet kifejezetten az egészségügyi intézmények igényeihez igazítva fejlesztettek ki annak érdekében,
hogy elősegítse a magasabb szintű higiéniai előírások elérését a vírusok, baktériumok, spórák, penészgombák, allergének és szaganyagok
eltávolítása által.

• Hatékony antimikrobiális védelemként szolgál a beltéri felületek
számára
• Összetett antimikrobiális védőbevonat, amely egyidejűleg rendelkezik biocid anyag tartalommal és kiemelt fotokatalitikus hatással
• Megakadályozza a vírusok és baktériumok lerakódását a kezelt
felületen - csökkenti a fertőzések terjedésének kockázatát
• Tiszta környezetet biztosít allergiás- és asztmatikus betegségben
szenvedők számára
• Fotokatalitikus hatása révén hatékonyan tisztítja a levegőt, csökkenti a szerves szennyező anyagok jelenlétét
• A termék magas lég- és páraáteresztő képességgel rendelkezik

Javasolt használati terület: egészségügyi
intézmények, idősotthonok belső terei
(mennyezetek és falak 180 cm felett)

ZÉS A
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Szín: fehér
UV-A megvilágítás szükséges
Garancia: 5 év
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A LEGERŐSEBB BELTÉRI VÉDEKEZÉS

FN 3
®

Az FN®3 innovatív fotokatalitikus bevonat egy kiemelten
magas titánium-dioxid tartalmú, szervetlen kötőanyagokat
tartalmazó vízbázisú szuszpenzió, amely a legmagasabb
szintű beltéri levegőtisztítási funkcióra lett optimalizálva.
Környezettudatos technológia, vegyszerek használata
nélkül, kizárólag fizikai hatással.

BELTÉRI
HASZNÁLATRA

A bevonat a belső falfelületekre és a mennyezetre felhordva hatékonyan,
a lehető legalacsonyabb költségszinten tisztítja a levegőt, emellett
biztosítja a felület folyamatos öntisztulását, meggátolja a különböző
mikroorganizmusok elszaporodását.
• Maximalizált fotokatalitikus hatása révén megtisztítja a levegőt
az allergén anyagoktól, vírusoktól, baktériumoktól, nemkívánatos
szennyező- és szaganyagoktól
• Csökkenti a fertőzéses betegségek elterjedésének, valamint az
asztma és az allergia kialakulásának kockázatát
• Hatékonyan lép fel a gombák, penészgombák és más mikroorganizmusok megtelepedése ellen
• Védi a felületet a vírusok, baktériumok megtapadásától és elszaporodásától
• Nincs biocid anyag tartalma

Javasolt használati terület: közintézmények, iskolák, óvodák,
hivatalok, üzletek, irodaházak és családi házak mennyezetei
Erős fotokatalitikus hatása révén ajánlott konyhák,
mellékhelyiségek szagtalanítására
Szín: fehér
UV-A megvilágítás szükséges
Garancia: 7 év
DUNAMENTI.HU
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HATÉKONY FELÜLETVÉDELEM

KÜLTÉRI ÉS BELTÉRI
HASZNÁLATRA

FN 1
®

Az FN®1 védőbevonat homlokzatok, falak, betonszerkezetek és egyéb építési felületek
védelmére lett kifejlesztve, mely magas emissziócsökkentő hatással rendelkezik.
• Meghosszabbítja a homlokzatok élettartamát
• Megőrzi a szerkezet eredeti állapotát és színkonzisztenciáját
• Biztosítja a kezelt felületek folyamatos öntisztulását és színállóságát
• Nem rakódnak le a levegőből származó szennyeződések
(pl.: korom)
• Emisszió-, és ökológiai lábnyom csökkentő hatás
• Nagyfokú UV védelmet biztosít
• Gátat szab a mikroorganizmusok megtelepedésének, így a kezelt
felület nem zöldül, nem feketedik meg
• Magas lég- és páraáteresztő képességgel rendelkezik

Javasolt használati terület kültéren: festett, szigetelt
homlokzatok, falak, külső épületszerkezetek, nyitott
és látszó betonszerkezetek
Javasolt használati terület beltéren: olyan felületek
kezelése, amelyeken a különböző penészgombák
megtelepedése várható
Beltéren UV-A megvilágítás szükséges
Az FN®1 alkalmazása javasolt első rétegként az
„FN®1 BioMax”, az „FN®2”, és az „FN®3”
használatánál.

HOMLOKZAT- ÉS
MŰEMLÉKVÉDELEM

pasztell színekben
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KÖVEK VÉDELME

FN 1 TRANSPARENT
®

Az FN®1 Transparent fotokatalitikus védőbevonat az
FN®1 továbbfejlesztett verziója kifejezetten kő, mázatlan
kerámia, beton és más porózus szerkezetű hordozók
számára.

KÜLTÉRI ÉS BELTÉRI
HASZNÁLATRA

• Magas lég- és páraáteresztő képessége miatt kiemelten időjárásálló, fagyálló
• 80%-ban átlátszó bevonat, amely megőrzi a hordozó felület
eredeti megjelenését és színét
• Az öntisztító felület nagyfokú védelmet nyújt az UV-sugárzás
ellen, valamint a mikrobiológiai- és a levegőben lévő szennyeződések ellen
• Gátat szab a mikroorganizmusok megtelepedésének, így a kezelt
felület nem zöldül, nem feketedik meg
• Emisszió és ökológiai lábnyom csökkentő hatás

Javasolt használati terület beltéren és kültéren
egyaránt: kő, mázatlan kerámia, beton és más porózus szerkezetű hordozók
Szín: 80%-ban átlátszó fehér, mely színezhető a kő
alapszínek árnyalatában
Beltéren UV-A megvilágítás szükséges
Garancia: 7 év

DUNAMENTI.HU

kövekre jellemző
színekben
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LEVEGŐTISZTÍTÓ BEVONAT

KÜLTÉRI ÉS BELTÉRI
HASZNÁLATRA

FN 2
®

Az FN®2 innovatív fotokatalitikus bevonat birtokolja az FN®1 tulajdonságait, de jóval
magasabb a TiO2 tartalma, így a megnövekedett nanokristály állomány rendkívül
aktív légtisztító funkciót eredményez.

• A bevonat által létrehozott speciális falfelület hatékonyan megtisztítja a levegőt számos olyan szennyező anyagtól (CO, NOX, CH4,
stb.), amely lehetővé teszi, hogy ellensúlyozza az épületek negatív
környezeti hatásait, ezáltal csökkentve az ökológiai lábnyomát
• Az öntisztító felület nagyfokú védelmet nyújt az UV-sugárzás ellen,
valamint a mikrobiológiai- és a levegőben lévő szennyeződések
ellen
• Gátat szab a mikroorganizmusok megtelepedésének, így a kezelt
felület nem zöldül, nem feketedik meg
• Magas lég- és páraáteresztő képességgel rendelkezik

Javasolt használati terület kültéren: festett, szigetelt
homlokzatok, falak, külső épületszerkezetek, nyitott
betonszerkezetek, kőfelületek és kőszobrok
Javasolt használati terület beltéren: közintézmények,
iskolák, óvodák, hivatalok, üzletek, irodaházak és
családi házak belső terei (mennyezetek és falak 180
cm felett)

Szín: fehér
Beltéren UV-A megvilágítás szükséges
Garancia: 7 év

TÍTÓ
LÉGTISZ
HATÁS
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KÜLTÉRI ÉS BELTÉRI
HASZNÁLATRA
A FAFELÜLETEK TARTÓS VÉDELMÉRE

FN WOOD
®

Az FN® Wood speciálisan a falfelületek védelmére kifejlesztett
innovatív fotokatalitikus bevonat.

• Megvédi és megőrzi a fafelületek eredeti megjelenését a kifakulás,
a repedezés és a nemkívánatos elszíneződés ellen
• Hatékonyan védi a fafelületeket az UV-sugárzás káros hatásaitól
• Megakadályozza a különböző mikroorganizmusok megtapadását
és elszaporodását a fafelületeken
• Ideális a faépületek, fakerítések, valamint kültéri és beltéri fafelületek védelmére
• Alkalmas festett és bevont fafelületek védelmére is
• Alkalmazható fedőbevonatként nyers, kezeletlen fafelületeken,
illetve más bevonat által már kezelt felületeken is

Javasolt használati terület beltéren és kültéren
egyaránt: fafelületek, fakerítések, faépületek

jellemző fafajták
színeiben

Szín: fehér, mely 80%-ban átlátszó, elérhető a
jellemző fafajták színárnyalataiban
Beltéren UV-A megvilágítás szükséges
Garancia: 7 év
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A TERMÉSZETES VÍZTISZTÍTÓ

KÜLTÉRI ÉS BELTÉRI
HASZNÁLATRA

FN AQUA
®

Az FN® Aqua egy vízben oldódó fotokatalitikus elven működő, víztisztító hatású adalékanyag, mely a szűrőrendszerrel rendelkező kültéri és
beltéri úszómedencékben, egyéb mesterséges medencékben vagy kerti
tavakban használható. Az FN® Aqua alkalmazása esetén számottevően
csökkenthető a vegyszeres vagy ózonos víztisztítási kezelések száma.
Az adalék a fotokatalitikus hatás elvén működik, ennek megfelelően
csak olyan medencék esetében használható, ahol napfény vagy mesterséges UV fény közvetlenül éri a vízfelületet.
• Medencék vizének karbantartására szolgáló adalékanyag, amely
csökkenti a vegyszerek használatának igényét
• Gyengéd az emberi bőrhöz, allergiások esetében is alkalmazható
• Megakadályozza a vízben lévő zöld algák, gombák és baktériumok
elszaporodását
• Minden pH érték mellett működik
• Környezetkímélő megoldás, vegyi anyagok használata nélkül, kizárólag fizikai hatás révén
• Állat és növény barát

Javasolt használati terület: mesterséges beltéri
és kültéri medencék, úszómedencék, mesterséges
tavak

Beltéren UV-A megvilágítás szükséges

14
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A legerősebb, legjobb hatás érdekében az egyes termékek javasolt alkalmazási
területei az alábbiak:

BELTÉRI ALKALMAZÁS*
• lakások, házak
• nagy létszámú gyártó és szolgáltató vállalatok
• élelmiszeripari feldolgozó
vállalatok
• gyógyszergyártó vállalatok

• nagy látogatottságú közintézmények
• bankok, bevásárlóközpontok,
szolgáltató cégek
• iskolák, egyetemek, óvodák,
bölcsődék

•
•
•
•

FUNKCIÓ:
fertőzésvédelem, szagmentesítés, levegőtisztítás

FELÜLET:
a fertőzésvédelmi, levegőtisztító és
szagmentesítő hatás elérése érdekében elegendő a mennyezet és a felső
falfelület (180 cm felett) kezelése

JAVASOLT TERMÉK:
Fehér színben: FN® 3
Pasztell színben: FN® 1

FELÜLET:
a kezelendő, konkrét felület (pl.: penészes falrész, szennyeződő falfelületek)

JAVASOLT TERMÉK:
Fehér színben: FN® 2
Pasztell színben: FN® 1

FUNKCIÓ:
beltéri kő-, mázas kerámia burkolatok, látszóbeton védelme

FELÜLET:
a kezelendő, konkrét felület

JAVASOLT TERMÉK:
FN® 1 Transparent, a kövekre jellemző, különböző színekben

FUNKCIÓ:
faszerkezetek védelme

FELÜLET:
a kezelendő, konkrét faszerkezet

JAVASOLT TERMÉK:
FN® WOOD a jellemző fafajták
színeiben

FUNKCIÓ:
antimikrobiális, öntisztuló hatás

irodaházak
közétkeztetési nagykonyhák
éttermek, menzák
lakóházak közösségi forgalmú terei

Kórházakban, idősotthonokban az FN® Biomax alkalmazását javasoljuk.

*

KÜLTÉRI ALKALMAZÁS
Festett vakolatok
védelme

MULTIFUNKCIÓS
HATÁS,
EGYIDEJŰLEG:
Homlokzat-, és
műemlékvédelem

Festett, szigetelt
vakolatok védelme

Kültéri
nyitott
betonszerkezetek
védelme

Látszó
beton szerkezetek
védelme
SZÍNEZHETŐ

FEHÉR

SZÍNEZHETŐ

FEHÉR

SZÍNEZHETŐ

SZÍNEZHETŐ

FN® 2

FN® 1

FN® 2

FN® 1

FN® 1

Levegőtisztítás
Antimikrobiális
hatás
Antigraffiti hatás
(kezelés 6 rétegben)

FN® 1

TRANSPARENT

Kőszobrok
védelme

Kültéri természetes- és
mesterséges kő felületek,
travertinek védelme

Mázas és
mázatlan
kerámia
felületek
védelme

Tégla és
betontégla
felületek
védelme

Fa
felületek

SZÍNEZHETŐ

SZÍNEZHETŐ

SZÍNEZHETŐ

SZÍNEZHETŐ

SZÍNEZHETŐ

FN® 1

TRANSPARENT

FN® 1

FN® 1

TRANSPARENT

DUNAMENTI.HU

TRANSPARENT
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FN® 1
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Csodaszer vagy tudományos kutatásokon alapuló szabadalom?
Utóbbi. Az FN® NANO egy szervesen fejlődő tudományterület egyik legújabb terméke. A szabadalom része a nanokristályok precíz szerkezete, mely a hasonló elven működő termékekhez képest
akár 50-szer erősebb fotokatalitikus hatást eredményez. Az FN® NANO működését számos
tudományos kísérlet, többek közt amerikai tudományos laborok és a Cseh Tudományos Akadémia
hivatalosan is igazolta – a vonatkozó tanúsítványok a weblapunkon elérhetők.

Miért jellemezzük háromszorosan preventív hatásúnak az FN® NANO
termékcsaládot?
Az FN® NANO alkalmazásával háromszoros szinten erősítjük a mindennapi életünkben egyre
fontosabb tényezőt: a prevenciót. Egyrészt a termékcsalád használatával mérhetően, akár 30-35%al tudjuk csökkenteni a zárt térben történő megfertőződés veszélyét. Másrészt a preventív szemlélet érvényesül akkor is, amikor az FN® NANO légtisztító hatását említjük, hiszen a kezelt felület
érdemben bontja a levegőben terjengő károsanyagokat, a hatás hasonló a fa ültetéshez – érdemes
belegondolni, hogy ez milyen fontos egy erősen szennyezett nagyváros esetében. A harmadik megelőző hatása az FN® NANO termékcsaládnak a felületvédelem, hiszen használatával a kezelt felület
megőrzi eredeti állagát, színkonzisztenciáját, nem telepednek meg a mikroorganizmusok, a penész,
a moha és a gombák. A fotokatalitikus hatás nyomán a felület öntisztulóvá válik, mely hosszú távon
megelőzi a nemkívánatos kiadásokat.

Ha alkalmazzuk az FN® NANO termékeket, védettek vagyunk a
vírusokkal szemben?
A tudomány jelenlegi állása szerint nincs olyan hatásos szer, alkalmazás, mely teljeskörű védelmet
biztosít a vírusokkal szemben, nincs ez máshogy az FN® NANO esetében sem. Az FN® NANO termékek beltéri használata esetén mérhetően, 30-35%-al csökken a beltéri megfertőződés esélye. Az
FN® NANO-val kezelt felület semlegesíti, lebontja a vírusokat, baktériumokat, mikroorganizmusokat.
Egyértelműen kijelenthető, hogy az FN® NANO által kezelt helyiség tisztább, frissebb, vírusmentesebb, antibakteriálisabb.

Elmondható, hogy az FN® NANO termékcsalád nincs káros hatással az
emberre és a környezetre?
Igen, az FN® NANO innovatív bevonatok környezetsemleges, környezetbarát termékek, nem tartalmaznak szerves összetevőket és nem bocsátanak ki nemkívánatos vegyi anyagokat. Az FN® NANO
természetes összetevői számos, más iparágban is bevett alapanyagok.

Hogyan írható le a nanokristályok hatása az emberi szervezetre?
Számos tudományos kutatás kimutatta, hogy a nano méretű kristályoknak nincs semmilyen negatív hatása az emberi szervezetre, a környezetre. Az FN® termékek beönthetők a vízbe, mellette az
élővilág zavartalanul él.
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Pontosan milyen fénnyel, milyen világítással működik az FN® NANO?
A felhordott bevonaton a fotokatalitikus hatást az UV-A sugarak aktiválják, ez által produkál az FN®
NANO kiemelten hatékony védő- és öntisztító tulajdonságokat. Kültéren a nap energiája biztosítja
az UV-A sugarakat derült és borult égbolt esetén egyaránt elegendő mennyiségben. Beltérre nem,
vagy csak csekély mértékben jut be a nap UV sugara, ezért a fotokatalízishez elegendő mértékében
mesterségesen kell biztosítani a megfelelő UV-A mennyiséget. Ezt az UV-A-t kibocsájtó lámpákkal
tehetjük meg, az ideális UV-A hullámhossza 365 nm. A megvilágításról, lámpákról a weboldalunkon
talál részletesebb információt.

Mit lehet tudni az UV-A fény emberre való hatásairól?
Az UV-A fény a napból jövő természetes sugárzás, mely a szemmel nem látható ultraibolya tartományban található. A napozás és a szolárium használata során magas UV-A és UV-B sugárzás éri
a bőrt, mely káros hatást fejthet ki. Az FN® NANO fotokatalitikus hatásának kifejtéséhez elegendő
az elenyésző UV-A mennyiség, 0,2 W / m2. Az UV-A-t kibocsájtó lámpákat a kezelt felületre, a falak
magasan lévő részeire és a plafonra kell irányítani, valamint alulról árnyékolást kialakítani, így az
UV-A fény csak a kezelt felület felé hat. A helyes alkalmazás által az UV-A fény ereje szemmagasságban is 0,0 W/m2 lesz, mely ilyenformán zéró hatással van az emberi szervezetre. A világításról
bővebben weboldalunkon írunk.

Mikor fejti ki hatását az FN® NANO?
Az FN® NANO a felhordás után eltelt 24 órától kezdi meg a működését. A fotokatalitikus hatás a
megfelelő UV-A mennyiség mellett aktiválódik, mely kültéren nappal, beltéren az UV fényt kibocsájtó lámpák bekapcsolása esetén érhető el. Ezután az FN® NANO megkezdi multifunkciós működését: öntisztulás, antibakteriális- és szagtalanító hatás, levegőtisztítás.

Naponta hány óra megvilágítás szükséges?
A megfelelő hatáshoz kültéren elegendő a napsütéses órák száma, beltéren célszerű napi többszöri
(3-4 alkalom) 20 perces mesterséges megvilágítás alkalmazása. Beltéren természetesen a nap
nagy részében éghet az UV-A lámpa, így biztosítva lesz a folyamatos aktív hatás.

Mi biztosítja ezt a hosszú, 7 éves hatást?
A fotokatalízist generáló titánium-dioxid (TiO2) katalizátor szerepben van jelen. Ez azt jelenti, hogy
a folyamat lejátszódása során a TiO2 nem használódik, nem fogy el. A TiO2 csakis a természetes,
fizikai erózió hatására tud megfogyatkozni.
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FN® NANO TERMÉKCSALÁD
A RENDKÍVÜL HATÉKONY FOTOKATALITIKUS FUNKCIONÁLIS BEVONATAINK MEGFELELNEK A HATÁLYOS EURÓPAI (EU) JOGSZABÁLYI KÖVETELMÉNYEKNEK:
• NOX és VOC légtisztítás
• Öntisztító felület
• Antimikrobiális tevékenység
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RÓLUNK
A Mercor Dunamenti Zrt. megközelítőleg több, mint 40 éve áll az építészeti
tűzvédelem szolgálatában. Ez idő alatt Magyarország, illetve Közép-Kelet-Európa egyik legjelentősebb tűzvédelmi szolgáltatást nyújtó vállalatává váltunk a
passzív tűzvédelmi megoldások területén.

A Mercor Dunamenti Zrt. rendelkezik a következő tanúsítványokkal:
• ISO 9001:2015 Minőségbiztosítási Rendszer
• ISO 14001:2015 Környezetirányítási Rendszer
• ISO 28001:2008 OHSAS Rendszer

T

REFERENCIAMUNKÁINK KÖZÖTT MEGTALÁLHATÓK: kórházak, erőművek, vegyipari
létesítmények, acélművek, logisztikai központok, raktárak, szállodák, színházak és egyéb
kulturális létesítmények, irodaházak, sportcsarnokok és bevásárló központok.
Alapfilozófiánk, a „Hagyomány és Innováció” következetes alkalmazása, mely az elmúlt
évtizedek során a magyarországi és a közép-kelet európai piacok meghatározó szereplőjévé emelte vállalatunkat.
Egyaránt elkötelezettek vagyunk a tűz-, a biztonság-, a minőség- és a környezetvédelem
területén.
A Mercor Dunamenti Zrt. 2020. augusztus 1-től az FN® NANO innovatív fotokatalitikus
bevonatok teljes termékpalettáját kínálja Magyarországon.
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Mercor Dunamenti Zrt.
Nano Team
2131 Göd, Nemeskéri-Kiss Miklós út 39.
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www.dunamenti.hu
Tel: +36 70 615 86 71
E-mail: nanoteam@dunamenti.hu
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