
Legjobb műszaki teljesítmény
erősen igénybe vett belső helyiségekhez

KEIM Ecosil-ME®



A fotokatalízis fogalma egy hatáselvet ír
körül. Ebben a „katalízis” szó jelöli egy
kémiai reakció gyorsítását, ill. egy
anyag általi átalakítását (= katalizátor
által), ami önmaga közben nem haszná-
lódik el.
Az általa kiváltott reakció alatt maga a
„katalizátor” nem változik, ez azt jelenti,
hogy az elvileg stabil. A legismertebb
példa az iparból: a katalizátor az autó-
ban. Ez szétroncsolja, ill. felhasítja a
mérgező kipufogógázokat, veszélytelen
végtermékekké. A reakció alatt a katali-
zátor „regenerálja” önmagát és nagyon
hosszú ideig funkcióképes marad. A szó-
összetétel „foto” része azt jelenti, hogy

az anyag, amelyik katalizátorként (vagy
„gyorsítóként”) funkcionál, az a fény ha-
tására aktivizálódik.
Röviden: a fotokatalízisnél egy anyag
(= a „katalizátor”) a fény hatására
(= „foto”) kémiai reakciót vált ki, ill.
gyorsít, anélkül, hogy saját maga elhasz-
nálódna.
A katalizátor a reakció lejátszódása után
ismét az eredeti formájában megmarad.
A természetben ismert példa a fotokatalí-
zisre a növényeknél a fotoszintézis: ott a
levélzöld (= klorofil) hat katalizátorként,
melynél a napfény által elindított folya-
mat hatására vízből és széndioxidból
oxigén és szőlőcukor termelődik.

Fotokatalízis
a természetben

és a technikában
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„Átváltozóművész” fotokatalízis –
Mit jelent ez és hogyan hat…

Fotoszintézis
és az autóban
a katalizátor –

természet és
a technika

a fotokatalízisből
profitál



Fotokatalitikus festékek csökkentik a károsító anyagokat és a szagterhelést – egy plusz az egészségért és a környezetért
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A fotokatalízis elvét az ipar a festékre-
ceptúráknál is elsajátította. Katalizátor-
ként szolgál egy nagyon finom részecs-
kékből álló pigment, aminek az a tulaj-
donsága, hogy fotokatalitikus reakciót
váltson ki.

Ezt a pigmenttípust keverik tehát be a
festékreceptúrába, hogy azokat a ké-
miai reakciókat, melyeket gyorsítanak,
azokat kihasználhassák. A fotokatalitíku-
san aktív pigment (= katalizátor) alapve-
tően le tudja építeni a szerves káros
anyagokat és a szagokat.
Ekkor kerülnek átalakításra ezek az
anyagok megfelelő reakció útján kisebb,
veszélytelen alkotókká. A folyamat kivál-
tásához fényre és a levegő oxigénjére
van, szükség. A leépülési ráta pedig
függ a fényhatás hosszától, a fény inten-
zitásától, valamint az adott szerves
anyagok fajtájától. Alapvetően érvé-
nyes: minél erősebb a fény intenzitása,
és minél hosszabban éri a fény, annál
jobb lesz a hatásfok. De a fény nem
egyenlő a fénnyel. A fotokatalitikus spe-
ciális pigment rendszerint UV fényt igé-
nyel. Az UV fényt az ablaküveg részben
elnyeli.
Azonban bizonyos pigmenttípusok ese-
tében már a kereskedelemben, az építő-
ipari áruházakban belső világításra kap-
ható halogén lámpák hatása is elegen-
dő, hogy az fotokatalitikus effektusokat
váltson ki.

Összefoglalva érvényes:
A fotokatalitikus festékek a levegőminő-
ség javításához hozzájárulnak.

A következő káros gázokat ill. károsító
anyagokat bontják le:
• A beltéri használat során keletkező

károsító gázokat mint pl. a bútorok-
ból, szőnyegekből kipárolgó gázok,
vagy amelyek a cigarettázás miatt
keletkeznek: pl. formaldehid / acet-
aldehid.

• Károsító gázterhelések, melyek az
ipari berendezések használatakor és
az autóközlekedés hatására keletkez-
nek, tehát a primer nitrogénoxidok.

• Zsír formájú piszkolódások, mint pl.
a sztearátok.

• Baktériumok és penészgomba spó-
rák is jelentősen csökkenthetők a fo-
tokatalizis által.

A fotokatalízis elve
a festékeknél:

Fotokatalizátornak egy speciális
pigmentet használnak.

Egy fénykvantum abszorpciója
által keletkezik egy elektronpár-

hiány (lyuk). A „D” –ből történő
elektron leadása után a pigment

magja ismét az eredeti
állapotában található, és ismét

készen áll egy új katalízisciklusra.

Mérési feltételek:
Gáztérfogat: 3000 ml
Fényforrás: 40 W feketefény
UV intenzitás 1,0 W/cm2

Megvilágított felület: 50 cm2

Mérési módszer: gázdetektor

Festett réteg kondicionálása:
Hordozó anyag: fémlap (FPTFS)
P/B: 1,0
Kötőanyag: Si - típusú
Rétegvastagság: 10 μm

(száraz réteg)
Szárítás: 120°C – 60 perc

Fotokatalitikus
speciális pigmentek

Fotokatalízis a festékeknél
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KEIM Ecosil-ME egy nagyon speciális
beltéri szilikátfesték fotokatalitikus hatás-
sal, amely különösen műszaki paraméte-
reivel tűnik ki. KEIM Ecosil-ME egyedülál-
ló módon kapcsolja össze a mechanikai
stabilitást a kiváló, egészségre ártalmat-
lan profilt és az úgy nevezett MiNOx®-
effektust. KEIM Ecosil-ME az egyetlen
beltéri szilikátfesték, amely a fotokataliti-
kus elven keresztül aktívan optimalizálja
a belső légteret. A fotokatalitikusan aktív
pigmentek a szilikát kötőanyag kombiná-
ciójával gondoskodnak a káros gázok és
szagok redukálásáról és azokat ártalmat-
lan anyagokká alakítják át. És ezt egé-
szen egyszerűen a napfény hatására.
Ezzel hozzá járul az Ecosil-ME a belső
légtér jobb minőségéhez.

KEIM Ecosil-ME ellenállóképes a dör-
zsölésnek és a tisztításnak (DIN 13300
szerint a nedves dörzsállósági osztály 1)
és a megnövelt mechanikai követelmé-
nyeknek problémamentesen megfelel.
Ezért a KEIM Ecosil-ME az ideális meg-
oldás akkor, ha extrém igénybevett fa-
lakról van szó.

KEIM Ecosil-ME tehát különösen megfe-
lel, minden olyan területen, ahol sok em-
ber ki-be jár, és különös követelményt ál-
lítanak a tér levegőminőségének a tekin-
tetében – bejárati előterek, vagy lépcső-
házak hotelekben vagy éttermekben,
kórházakban vagy iskolákban.

Csökkenti
a káros gázokat

és a szagokat

Nedves
dörzsállósági
osztály 1

KEIM Ecosil-ME – fotokatalitikus
és kiváló kopásálló
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Ezen túlmenően természetesen az Ecosil-
ME biztosítja a többi KEIM szilikát belté-
ri festékek minden előnyét is:

• A festett felületek extrém
páraáteresztőképessége száraz
falakat és egészséges beltéri
klímát erdményez.

• Nem éghető, tűz esetén nem
keletkeznek toxikus gázok.

• Nem tartalmaz oldószer- vagy
lágyító adalékokat, ezért nincs káros
anyag emisszió és a festett felületen
Fogging effektus („szürkés-fekete
falak”).

• Bizonyítottan alkalmas allergiások
számára (tanúsítvány).

• A természetes alkalitás miatt
penésztaszító.

• Ellenáll a gombásodásnak
(tanúsítvány).

• Kiváló ökoprofil.
• Ásványi matt felületi megjelenés.

KEIM Ecosil-ME

Csökken
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dörzsálló

sági oszt
ály 1

Egészség
ügyileg
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matlan)

Ásványi
matt



KEIM Ecosil-ME –
fotokatalitikus és erősen kopásálló
beltéri szilikátfesték

• Átalakítja a káros gázokat és a szagokat
ártalmatlan anyagokká

• Nedves dörzsállósági osztály 1
• Nagyon jó páraáteresztő
• Oldószermentes
• Penészesedésálló, mivel ásványilag lúgos
• Ellenáll a gombásodásnak
• Nem éghető
• Allergiásoknak is alkalmas
• Kiváló ökoprofil
• Nagy a mechanikai stabilitása
• Extrém dörzsállóság

KEIMFARBEN
Ges.m.b.H.
magyarországi fióktelepe

H-1031 Budapest III. Tel./fax: +36 1 872 2531
Nánási út 37-39. C531 Mobil-Tel.: +36 20 937 6476

info@keimfarben.huwww.keimfarben.hu

KEIMFARBEN
Következetesen ásványi


