
Gör en aktiv miljöinsats
Låt Noxite® rena luften!
Noxite® – an eco-activ® solution



Noxite®

Plötsligt blev det enkelt att 
göra en verklig miljöinsats 
Vill du bidra till en renare värld? Det har nog aldrig varit enklare 
att göra en bestående och påtaglig insats. Allt du behöver göra 
är att välja ett Noxite-tätskikt när du lägger taket.

Patenterade Noxite bekämpar aktivt farliga kväveoxider, NOX, 
i vår luft. Resultatet? Mängden luftföroreningar inklusive den 

skadliga, marknära ozonen minskar. Luften blir helt enkelt 
renare och sundare. 

Ett Noxite-tak på 5.000 m2 neutraliserar varje år lika mycket 
kväveoxider som en bensinbil* släpper ut under 25.000 mils 
körning. Och det tack vare att du valt rätt miljöprodukt från början. * 
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Noxite® – an eco-activ®  solution  

Icopal är Europas ledande leverantör inom tak och tätskikt. Vi 

har utvecklat ett granulat som vid UV-bestrålning omvandlar 

NOx-föroreningar till nitrat. Noxite-produkter med denna miljö-

funktion lanseras nu i flera länder.
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Sol, vind och regn
- allt som behövs för 
att Noxite® ska göra 
sitt miljöjobb

NOX

UV

NO3

Med hjälp av solen 

förvandlas skadliga 

kväveoxider till ofarligt 

nitrat som sedan sköljs 

bort av regnet.

Transporter, som är den största källan till NOx-utsläpp (kväve-
oxider) ökar. Därmed ökar också hälsoproblem orsakade av 
NOX-partiklar, t ex irriterade luftvägar. Kväveoxiderna bidrar 
dessutom till bildning av giftigt marknära ozon och försurning.

Med hjälp av Noxite vänder du den utvecklingen. Noxite-tät-
skikten är täckta av titandioxid. Det är en katalysator som utan 

att själv förbrukas påskyndar omvandlingen av skadliga NOX-
partiklar till ofarligt nitrat, NO3. Processen aktiveras när solens 
ultravioletta strålning träffar taket. Mer än 85 % av kväveox-
iderna kan neutraliseras för att sedan sköljas bort av regnet. 
Och effekten försvinner inte. Noxite gör sitt miljöjobb under 
takets hela livslängd!
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Välj Mono Noxite® och få ett 
problemfritt miljötak 
med lång livslängd!
Lika viktigt som miljöinsatsen är förstås ett väl fungerande tak 
med lång livslängd. Det får du alltid med Icopal.

Mono Noxite® ingår i system Mono som är ett komplett och 
beprövat tätskiktssystem. Därmed ingår Mono Noxite® också i 
Icopals helhetslösning för låglutande tak. Förutom tätskikt av hög 
kvalitet omfattar det även auktoriserade takentreprenörer, unika 
garantier och skräddarsydda underhållsavtal. En trygg lösning 
som ger dig optimal takekonomi – och som nu dessutom kraft-
fullt bidrar till renare luft.

Andra Noxite-produkter för branta tak är Shingel Noxite® och Topsafe Noxite®. Läs mer på www.icopal.se.

Våra auktoriserade takentre-

prenörer med kunskap, 

erfarenhet och engagemang 

utöver det vanliga finns över 

hela landet. Team Icopal hjälper 

dig gärna att få ett problemfritt 

tak och samtidigt göra en 

miljöinsats.
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Icopal AB
Box 848
201 80 Malmö 
E-post: info.se@icopal.com
www. icopal.se

Vill du också göra
en miljöinsats?
Läs mer på www.noxite.se
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