
TitanProtect® ile kaplanan
yüzeyler emsalsiz
özelliklere sahiptir.

Böylece kendi kendisini
temizler, yosunlanmayı

ve ot oluşumunu engeller
ve havadaki zararlı

maddeleri, mikropları
ve hoş olmayan kokuları

yok eder.

Çevreci Düşünce!İmkanlar
Titan dioksit bazlı fotokataliz çoktan labo-
ratuvardan yolunu günlük hayatımıza
buldu.

TitanProtect® bize artık yepyeni ve tahmin
edemediğimiz imkanlar sunmaktadır.
Ciddi bilimsel araştırmalar artık şunu
göstermektedir dış cephesinin 1.000
m²‘si kaplanan bir binanın 12 (ışık) saate
70 adet yapraklı ağaç kadar havayı temiz-
lemekte etkilidir.

Bu nedenle TitanProtect® için verilecek
bir karar, sadece ekonomik değil, aynı
anda etkin çevre koruması açısından
da önemli bir karardır.

TitanProtect® teknolojimiz güvenli, ser-
tifikalı ve tamamıyla çevre dostudur.
TitanProtect® ürünlerin antibakteriyel
etkisi ve NOx gazlarını azaltması, ser-
tifikalı bir denetleme laboratuvar
tarafından onaylanmıştır.

Çevre koruma ve sürdürülebilir yeşil
teknoloji kullanımı bir eğilim değil, geç-
mişin sorumsuz eylemlerinden giderek
acil bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmıştır.

Amacımız doğa ve çevre kaynaklarının
sadece dikkatli kullanımı değil aynı
zamanda sürdürülebilir yeşil teknolojilerin
tutarlı kullanımı yoluyla gelecek nesiller
için doğanın korunması olmalıdır.

Biz yenilikçi ürün ve teknolojilerle bu küre-
sel zorluğa ve talelere hazır durumdayız.

Temiz Cepheler ve
Temiz Hava !
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Kendi Kendine Temizleme

Önleme
Havanın Temizlenmesi

Sadece güneş ve yağmurun gücüyle -
temiz dış cepheler, çatılar ve camlar!
TitanProtect® ile bu bir hayal değil, artık
yaşanan bir gerçektir.

TitanProtect® sayesinde güneşin gücü ile
yüzeydeki kirleri ayrıştırmak mümkün. Su
artık rahatsız edici damlacıklar olarak
değil tüm yüzeyi ıslatan ince bir film
şeklinde akar. Yağmur suyu böylelikle
kirlerle yüzey arasına ulaşarak büyük
ölçüde temizlenmesini sağlar. Normal
temizlik döngüleri önemli ölçüde uzatıla-
bilir. Temizlikte önemli maliyet tasarrufu
sağlar ve çevreyi korur.

TitanProtect® ile kaplanmış camlar
yağmur esnasında tamamen şef faf
ve berrak kalacaktır.

Endüstri ve oto egsozlardan çıkan nitrik
(azot) oksitler şehirlerimizin havasını
kirletmektedir. Bu durum solunum
yollarımıza olduğu kadar binalarımıza
da zarar vermektedir. Çevre bölgeleri
oluşturmak ve yasaklar getirmek genel-
likle bu sorunlara karşı yetersiz kalıyor.

Şaşırtıcı olsa da nitrik asitler (NOx),
formaldehitler, benzol ve uçucu orga-
nik bileşimler (VOC) gibi havadaki
zararlı maddelerin %85'inden fazlasını,
TitanProtect® ile kaplanan yüzeyler etkili
bir biçimde yok etmektedir. Bunu müm-

Yosun ve yeşillenmelere karşı...

TitanProtect® kaplama yanlız organik
kir parçacıklarını çözmekle kalmıyor
Cephe kaplamalarının yüzeylerinde
yosunlanmayı önemli ölçüde engelliyor.

Yenilikçi kaplamalar çok çeşitli yüzey-
lere uygulanabilir. Güncel örneklerden
bazıları toz boyalı metal cepheler yanı
sıra, cam, tuğla, doğal taş, beton veya
alüminyum cephelerdir.
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kün kılan fotokatalitik reaksiyondur
ve burada doğal güneş ışığı yardımıyla
hidroksil radikalleri oluşuyor. Böylece
aktif hale gelen yüzey havadaki zararlı
maddeleri zararsız nitratlara (Alçı,
Kireç, gübrelik Kireç) dönüştürüyor.


