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“Fire år senere, og 
det ser fortsatt ut som 
det er nymalt!” 

- JAN H. HANSEN
Styreleder

Use the power of 
light to clean



PURETi er en vannbasert overflatebehandling som danner 
en selvrensende og gjennomsiktig hinne på underlaget, 
som virker år etter år.

Titandioksid, virkestoffet i PURETi, bruker solenergi til å forvandle 
nærliggende fuktighet til de oksiderende molekylene, OH og 
O2. 

Disse har sterke rensende egenskaper og bryter ned skitt og 
smuss til sine minste partikler, og er nesten helt usynlig for det 
nakne øye.

Denne prosessen skjer flere millioner ganger hvert eneste 
sekund, og fjerner aktivt bakteriefloraer, illeluktende organiske 
stoffer og renser luften for NOx.

Når regnet kommer treffer det en superhydrofil overflate som 
gjør at vannet spres utover overflaten, drar med seg gjennvæ-
rende smuss og renner av uten å lage rennemerker. 

TiO
2

- helt uten skadelige kjemikalier og unødvendig 
bruk av høytrykksspylere 

og arbeidskraft

Tenk om fasaden din 
kunne vasket seg selv 



5 fordeler i 1

Spar vann, energi og kostnader.
Renere fasader betyr mindre vedlikehold. Behovet 
for høytrykksspyling går bort, bruk 50% lavere vann-
forbruk, ingen farlige kjemialier, og spar opp til 50% av 
kostnader knyttet til arbeidskraft

Reverserer luftforrurensing
Veier, broer, skilt og bygninger blir gjort om til fotokatalytiske 
luftrensere, og bedrer luftkvaliteten betraktelig. Studier viser 
mellom 50-80% reduksjon av den giftige klimagassen NOx, 
samt SOx og partikkelnivået(PM 2,5 og PM 10) i luften

Økt energi-effekt i solcellepanel
Panelene holder seg renere, og etter studier bekreftes det 
opp til 17% økt effekt som resultat av PURETi-behandling på 
solcellepanel. 

• Skaper en selvrensende fasade

• Reverserer forrurensing

• Reduserer vedlikeholdskostnader

• Kun mineraler, ingen kjemikalier

• Bidrar til FN´s bærekraftsmål

NOx



Kalfarhagen Borettslag er 
strålende fornøyd  med 

sitt valg

“Nå har produktet vært på bygningene i over 4 år og vi kan 
anbefale PURETi til alle som ønsker å holde eiendommene 
sine renere. At PURETi i tillegg bidrar til nøytralisering av NoX 
er en hyggelig bonus.” 

”Etter inspeksjon i mai 2019 er fortsatt effekten av PURETi meget synlig, det kan 
virke som det virker enda sterkere nå det siste året. Styret i Sameiet Kalfarha-
gen vurderer nå om de skal utsette å male fasadene i ytterligere 5 år og at en 
eventuell ny behandling med PURETI gjøres da.”

”Bygningene ble vasket ned i juli 2015 og nanoproduktet PURETi ble 
påført på en meget effektiv og hurtig måte. Behandlingen fikk boretts-
laget tilbake til all sin prakt, og kunne se ut som det var nymalt igjen, til 
glede for alle beboerne. Nå, etter en våt og lang vinter, viser det ingen 
tegn på oppbygging av skitt og grønske.”

- Jon H. Hansen
2015

- Jon H. Hansen
2019



Ønsker du mer 
informasjon om PURETi?

besøk 
www.fremtidige.no

eller ta kontakt med oss 
på

post@fremtidige.no


