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Strecha chrániaca ovzdušie
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JJJ–ClimaLife Strechy JJJ–ClimaLife od
Nelskampu redukujú škodliviny NOx

4 Povrch krytiny JJJ–ClimaLife obsahujúci titándioxid
TiO2, ktorý v súčinnosti s denným svetlom
(UV žiarením) neutralizuje škodliviny v ovzduší
NOx pomocoufotokatalýzy

4 JJJ–ClimaLife dokáže neutralizovať až 90% oxidov
dusíka – NOx, ktoré sú produkované dopravou,
priemyslomavykurovaním

4 Titándioxidnapovrchukrytinypôsobíakokatalyzá-
tor,ktorýsanikdynespotrebuje

4 Strechapocelúdobuživotnosti jeaktívnaaneutra-
lizuješkodliviny

4 Strecha s krytinou JJJ–ClimaLife o výmere 200m2

dokáže za rok neutralizovať také množstvo NOx,
ako vyprodukuje osobné auto pri najazdení
17000kmzarok

Strecha chrániaca ovzdušie

4 Príroda je vzorom: stromy s využitím fotosyntézy
vytvárajúčistéovzdušianadýchanie

4 JJJ–ClimaLife-škridly môžu tiež očistiť životné
ovzdušieodškodlivýchlátok

4 Ľudia v našich mestách trpia narastajúcim množ-
stvom škodlivých látok v ovzduší vyprodukovaných
dopravou,priemyslomavykurovaním

4 Smogové poplachy a zóny životného prostredia sú
tohodôsledok

4 EUvydávalimitypreškodlivélátky,ktorébysamali
ešteznižovať

4 Oxidy dusíka zohrávajú pri tvorbe ozónu v lete
významnúúlohu

4 JJJ–ClimaLife aktívne prispieva k zníženiu „letného
smogu“

4 HodnotyEUprečistotuovzdušia:
odr.2006max.48μg/m3 (ročnýpriemer)
odr.2010max.40μg/m3 (ročnýpriemer)
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JJJ–ClimaLife Prvá ekologická strecha na Slovensku:
to je JJJ–ClimaLife od JJJ

4 PovrchJJJ–ClimaLife máznačnýpodielpriochrane
životnéhoprostrediavmestách

4 JJJ–ClimaLife námdávavýraznúmožnosťkdodrža-
niunovýchceloeurópskychlimitovpreNOx

4 Krytina JJJ–ClimaLife prináša nevyčerpateľné mož-
nostiskaždýmmetromštvorcovým

4 Našestrechysúaktívnekživotnémuprostrediu

4 Pôsobenímfotokatalyzátora - titándioxidu -vsúčin-
nosti so svetlom sa odstraňujú škodlivé oxidy
dusíkaNOx

4 Hladkýahydrofilnýpovrch

4 Povrch ošetrený titándioxidom odstraňuje oxidy
dusíka-zabijakovozónu

4 Neadhézny povrch (usadené vysušené čiastočky
nečistôt ležia len voľne,nezachytávajú sa, takže ich
dažďovávodaľahkozmyje)
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JJJ–ClimaLife Prvá ekologická strecha na Slovensku:
to je JJJ–ClimaLife od JJJ

„bežný“povrchbetónovejškridly:

„High – Tech“ povrch betónovej škridly
súpravouJJJ–ClimaLife:

4 Aktívna k životnému prostrediu a čistiaca ovzdušie
4 Nano – kryštály titándioxidu na povrchu sú kataly-

zátor, ktorý neutralizuje škodliviny pomocou foto-
katalýzy

4 PostačujektomudennésvetlorespektíveUVžiarenie
4 Tak budú zdraviu škodlivé oxidy dusíka (NOx)

premenenénaneškodnéNO3
–

4 Katalyzátor sa nikdy nespotrebuje a funguje počas
celejexistenciestrechy

4 Neškodné substancie, čiastočky nečistôt a jemný
atmosferický prach budú dažďom celoplošne
splavené

4 JJJ–ClimaLife –prvákrytina,ktoráodstraňuješkodli-
vinyzovzduchu

4 Zdraviu škodlivé oxidy dusíka a iné škodlivé látky
ako benzén alebo aldehyd budú premenené na
bezpečnejšiesubstancie

Čo je NOx?
4 NOx =oxidydusíka
4 NOx =plynskleníkovéhoefektu=ničíozón
4 NOx vznikápri technickýchprocesoch a neúmysel-

nesadostávadoovzdušia
4 Povrch krytiny JJJ–ClimaLife, ktorý obsahuje titán-

dioxid, neutralizuje až 90 % spalín z dopravy,
priemysluavykurovania

4 Znovuaznovuspomocouslnka
4 Potomprídedážďa spláchneneškodné substancie

jednoduchopreč
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JJJ–ClimaLife Prvá ekologická strecha na Slovensku:
to je JJJ–ClimaLife od JJJ

4 Kontrolakvality
4 Už pri výrobe je fotokatalytická aktivita prekon-

trolovaná najskôr v cementárni a následne aj vo
výrobnomzávodenaškridly

4 Tak majú výrobca, realizátor a investor istotu, že
JJJ–ClimaLife výrazneprispievakochraneživotného
prostredia

4 Ako pri všetkých betónových produktoch sa na
začiatkumôževytvoriťsvetlýpovlak

4 Tento neovplyvňuje funkčnosť krytiny a po určitej
dobesámodsebazmizne

ClimaLife s TXActive®
4 **TXActive®jeregistrovanáobchodnáznačka
4 Celoeurópsky platná značka kvality pre trvalú

fotokatalytickúaktivitustavebnýchmateriálov4 Titándioxid musí byť so vzduchom a škodlivinami
vpriamomkontakte

4 Pretomajúškridlyprírodnematnýpovrch
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Argumentácia úžitku: Funkcia:

4 ZnižovanieNOx

4 Aktívnypríspevokkochraneklímy

4 Trvácnosť

4 TioCem® je ekologicky čisté a bezchybné riešenie
preľudíaživotnéprostredie

4 Individuálny charakter prostredníctvom matného
povrchu

Vzory a farby
4 ModelyškridlyJJJClimaLife
4 Farebnéodtiene:červená,hnedá

4 TiO2,jepomocouUVžiareniaaktivovaný
4 Absorbciou energie fotónu je elektrón z valenčnej

vrstvy vypudený do vodivostného pásma a toto
vediekuvznikuradikálovnapovrchuTiO2

Základ fotokatalýzy
4 Katalyzátor zvýši rýchlosť chemickej reakcie

prostredníctvompôsobeniasvetla

Nepriama reakcia:
4 Na povrchu katalyzátora sa vytvárajú pôsobením

svetelného žiarenia silné reaktívne substancie
(radikály)

4 Tieto radikály sú v stave reagovať s organickými a
anorganickýmisubstanciami

Priama reakcia:
4 Priama oxidácia respektíve redukcia škodlivých

látoknapovrchukatalyzátora
4 Fotokatalyzátor sa zregeneruje po každom cykle

vzájomnéhopôsobenia

Analýza dažďovej vody zo strechy ClimaLife
4 pH-hodnota:7,6 4  NO3

– =1,7mg/l



BRATISLAVA –
ZÁHORSKÁ BYSTRICA
Čsl.tankistov1/A,84106Bratislava

tel./fax:+421/2/65956232

mobil:+421/908/731199

bratislava@jjj.sk

ČIERNA VODA
Triblavinská47,90025ČiernaVoda

tel./fax:+421/2/45241396

+421/2/45241439

mobil:+421/918/650247

ciernavoda@jjj.sk

KOMÁRNO
Bratislavskácesta1797

94501Komárno

(areálkoženejgalantérie)

tel:+421/35/7604263–4

fax:+421/35/7604268

mobil:+421/918/900475

komarno@jjj.sk

KOŠICE
Južnátrieda78,04001Košice

tel./fax:+421/55/6771570

mobil:+421/907/784659

kosice@jjj.sk

LUČENEC
Ul.Podjavorinskej21

98401Lučenec

tel./fax:+421/47/4512116

+421/47/4512117

mobil:+421/908/728836

lucenec@jjj.sk

MALACKY
Ul.Oslobodenia50C

90101Malacky

tel./fax:+421/34/7726849

+421/34/7780088

mobil:+421/905/438726

malacky@jjj.sk

POVAŽIE
Predmier462,01351Predmier

tel./fax:+421/41/5533024–26

mobil:+421/915/993870

povazie@jjj.sk

RUŽOMBEROK
Korytnická34,03403Ružomberok

BielyPotok

tel./fax:+421/44/4303370–1

mobil:+421/918/605911

ruzomberok@jjj.sk

www.jjj.sk
www.jjj.eu

www.nelskamp.sk


