ČISTÝ VZDUCH PO GENERÁCIE
Bývať zdravo nikdy nebolo výhodnejšie!
Technológia Activ’Air® je unikátne riešenie, ktoré na celé roky zníži koncentráciu formaldehydu v ovzduší. Je skvelá
aj v tom, že je dostupná skutočne pre každého. Napríklad, sadrokartónový podhľad s Activ’Air® v izbe s rozlohou
15 m 2 vás vyjde len o necelých 15 eur viac, ako keby ste použili bežné sadrokartónové dosky.
Tak prečo zostávať pri bežných doskách, keď s Activ’Air® môžete mať za porovnateľné ceny oveľa viac?

Stavebné a konštrukčné dosky Rigips s technológiou Activ’Air® zlepšujú kvalitu vnútorného
ovzdušia. Obsahujú totiž unikátnu technológiu Activ’Air® na rozklad emisií formaldehydu.
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Prchavé organické látky – nebezpeční spolubývajúci
Vedeli ste, že až 85 % času trávite v interiéri? Celý deň sa
zdržiavate doma, v práci, škole či v športovom zariadení.
V priebehu tohto času vdychujete veľké množstvo škodlivých látok.
Sú síce neviditeľné, ale aj zdravotne nevyhovujúce. Nazývame ich
prchavé organické látky. Z nich je najrozšírenejší formaldehyd.
Znečisťujúce látky môžu u ľudí vyvolať množstvo zdravotných problémov:



bolesti hlavy,
podráždenie očí a oslabenie imunity,



stratu koncentrácie a ochabnutosť.

Activ’Air® je inovatívne a trvalé riešenie pre skvalitnenie ovzdušia u vás doma alebo
v kancelárii. Táto technológia neutralizuje formaldehyd. Výsledkom je čistý vzduch v interiéri.

Ako funguje Activ’Air®
1. Zachytenie formaldehydu
Formaldehyd sa dostane
do kontaktu s doskou
prúdením vzduchu

3. Neškodné látky
zostávajú v sadrokartóne

2. Premena formaldehydu
na neškodné látky

Technológia Activ’Air ® dokáže znížiť koncentráciu formaldehydu
v miestnosti až do 70 %, a to v období približne 50 rokov.
Technológia Activ’Air® môže byť obsiahnutá vo všetkých stavebných
a konštrukčných doskách Rigips (stavebná doska RB, modrá akustická
doska, protipožiarna doska, konštrukčná doska RigiStabil a pod.).

Kde použiť Activ’Air®
V detských izbách / V spálňach / V kanceláriách / V zdravotníckych zariadeniach / V škôlkach

Saint-Gobain
Construction Product, s.r.o.
Divizia Rigips
Tel.: +421 33 555 22 11
Fax: +421 33 555 22 81
office@rigips.sk

Viac informácií a kontakty nájdete na
www.activ-air.sk a na
www.rigips.sk

Účinnosť technológie Activ’Air® bola overená akreditovanými laboratóriami EUROFINS a Vito podľa ISO 16000-23 – zníženie koncentrácie formaldehydu sorpčnými stavebnými materiálmi
a aj meraním Štátnym zdravotným ústavom v Prahe.
• zníženie koncentrácie formaldehydu je založené na experimentálnych dátach podľa štandardu ISO 16000-23 od 0,4 m2 do 1,4 m2 inštalovanej plochy na 1 m3 objemu miestnosti
• životnosť je prepočítaná na základe predpokladanej rovnomernej koncentrácie formaldehydu 25 µg/m3 zahŕňajúc všetky steny a/alebo strop v miestnosti

