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A TILE COUNCIL OF NORTH AMERICA LABORATÓRIUM NYILVÁNOSSÁGRA HOZTA A 
GRANITIFIANDRE CÉGCSOPORT STONPEAK CERAMICS FOTOKATALÍTIKUS 

BURKOLÓLAPJAIN VÉGZETT KUTATÁSI PROGRAM EREDMÉNYEIT 

A Tile Council of North America (TCNA), a StonePeak Ceramics-al és a Centro Ceramico Bologna-val 
együttm ködve, lezárta a StonePeak Ceramics által kifejlesztett kerámia burkolólapokgyártása soránű  
alkalmazott fotokatalítikus innovatív technológia kutatási programját. 

Dr.  Jennifer  Ariss,  TCNA  kutatója  szerint  a  titán-dioxid  fotokatalitikus  hatása  már  jól  ismert  a 
tudományos irodalomban.  “Általában elmondhatjuk,  hogy használatával  jelent sen  csökkenthet  aő ő  
szerves és szervetlen szennyez  anyagok jelenléte, mint ahogy azt is, hogy képes az öntisztításra aő  
víz  felületi  feszültségcsökkenésének  köszönhet en  ezáltal  antibakteriális  és  gombaelleneső  
tulajdonságokkal  is  rendelkezik.”  Dr.Ariss hozzátette: “A fotokatalízis egy egyszer  kémiai  reakció,ű  
melynek kiváltásához csak víz és fény szükséges.”

A  TCNA  kutatási  laboratóriuma  (Product  Performance  Testing  Laboratory),  a  Centro  Ceramico 
Bologna-val együttm ködve, három területen folytatott kutatásokat: nitrogén-oxidok csökkentése (azű  
egyik legfontosabb városi leveg szennyez ), a szerves szennyez anyagok csökkentése indigókárminő ő ő  
-teszt méréssel és végül a baktériumjelenlét növekedésének gátlása. A StonePeak Ceramics által 
kifejleszetett  és  a  mikrométer  vastagságú  titán-dioxid  réteggel  kezelt  kerámia  burkolólapok 
teszteléséhez  használt  mintaanyagokat  a  StonePeak  Ceramics  és  a  TCNA  biztosította.  

Zárt  szobában,  meghatározott  protokoll  követésével  70%-os  nitrogén-oxid  csökkenése  volt 
megfigyelhet .  A  StonePeak  Ceramics  fotokatalitikus  kerámialapjainak  antimikróba  tulajdonságő  
értékelésénél - viszonyítva a hagyományos felület  burkolólaphoz - egészen 60% E.coli  baktériumű  
jelenlét  csökkenést  tapasztaltak.  Végül,  az  indigókármin  teszt  során  átlagosan  30%  szennyező 
szervesanyag csökkenést figyeltek meg. 
 
Az  ipar  különböz  területein  alkalmazzák  a  titán-dioxidra  alapozott  fotokatalítikus  technológiát,  aő  
felhasználás  gyakran  a  nanotechnológiára  épül,  amely  gyártási  folyamat  súlyos  egészségügyi  és 
környezeti kockázatot rejt magában. A Centro Ceramico Bologna szerint az új StonePeak Ceramics 
technológia  mivel  mikrométrikus  alkalmazás  minimálisra  csökkenti  a  fotokatalítikus  anyagok 
alkalmazásából  ered  esetleges  problémákat  és  növeli  a  felületi  rétegen  alkalmazott  titán-dioxidő  
hatását. 

“Laboratóriumunk örömmel mutatja be a StonePeak Ceramics által feltalált új technológia vizsgálata 
során elért meggy z  eredményeket.  A fotokatalitikus kerámia termékek lehetséges el nyei a jobbő ő ő  
leveg min ség, a tisztaság és az egészség”, f zte hozzá Eric Astrachan, a TCNA igazgatója. ő ő ű
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