
Τι μάς προσφέρει η Φωτοκαταλυτική Τεχνολογία; 
PHOTOCATALYST Ιστορία – Σταθμοί 

1968 o Δρ. Fujishima Akira του Πανεπιστήμιου του Τόκιο ανακάλυψε της photocatalytic ιδιότητες τού διοξειδίου του τιτανίου ΤΙΟ2. 

1972 ο Δρ Fujishima δημοσιεύει έρευνα γνωστή ως “Fujishima Effect” έρευνα από την οποία ξεκίνησε η επανάσταση στην 

photocatalyst τεχνολογία. 

1990 Έγινε στο Τορόντο και το Οντάριο του Καναδά το 1ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα οφέλη και χρήσεις της τεχνολογίας TiO2 

Photocatalytic με ιδιαίτερη αναφορά στην λειτουργία «Καθαρισμός και επεξεργασία του νερού και του αέρα». 

2001 Οι επιστήμονες της NASA μέσω της τεχνολογίας TiO2 Photocatalytic κατάφεραν να εξουδετερώσουν τον κίνδυνο 

μικροβιακής μόλυνσης όταν οι ΗΠΑ δέχθηκαν τρομοκρατική επίθεση με μικρόβια του Άνθρακα. 

2002 Το 2002 η κυβέρνηση της Ταιβάν χρησιμοποίησε την τεχνολογίας TiO2 Photocatalytic προκειμένου να καταπολεμήσει την 

επιδημία του SARS. 

2006 Η τεχνολογία TiO2 Photocatalytic χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο για την πρόληψη της επιδημίας SARS, Bird Flu σε πολλές 

χώρες σε όλο τον πλανήτη. 

2009 Παρουσιάζονται στην Ελληνική αγορά για πρώτη φορά τα προϊόντα με τεχνολογία TiO2 Photocatalytic ευελπιστώντας ότι 

και οι Έλληνες θα μπορέσουν να απολαύσουν τα οφέλη από μία τόσο εξελιγμένη τεχνολογία. 

Παγκόσμια Παρουσία 

Μέχρι σήμερα οι παρακάτω χώρες χρησιμοποιούν και εφαρμόζουν με μεγάλη επιτυχία την τεχνολογία TiO2 Photocatalytic 

 Ιαπωνία 

 HΠΑ / Καναδάς 

 Kίνα / Χονγκ Κονγκ / Ταϊβάν / Κορέα 

 Νοτιοανατολική Ασία: Μαλαισία/Ταϊλάνδη/Σιγκαπούρη 

 Eυρώπη: Γερμανία/Ιταλία 

Εφαρμογές 

 Εκατομμύρια αυτοκίνητα / δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς 

 Χιλιάδες νοσοκομεία, σχολεία και ιατρικές υπηρεσίες 

 Πολλές σήραγγες, γέφυρες και χώροι στάθμευσης κλπ. 

 Χιλιάδες Γυμναστήρια -Γήπεδα – Κολυμβητικές εγκαταστάσεις 

 Καζίνο – Κέντρα διασκέδασης – Θέατρα – Πολυχώροι 

Καθαρισμός του αέρα 

Καθαρίζει τον αέρα από μικροοργανισμούς όπως VOCs, NOx, και άλλους και ταυτόχρονα βελτιώνει την ποιότητα του αέρα 

δίνοντας στους εργαζόμενους και σε όσους βρίσκονται στο καθαρισμένο περιβάλλον την αίσθηση ότι βρίσκονται στην εξοχή , με 

αποτέλεσμα οι μεν εργαζόμενοι να αποδίδουν περισσότερο οι δε επισκέπτες να αισθάνονται την ανάγκη να παραμείνουν στον 

χώρο. 

Αντιβακτηριδιακή προστασία 

 Καταστρέφει σχεδόν όλους τους ιούς όπως (H1N1 ,H5N1, SARS, MRSA) και εκατοντάδες άλλους 

 Για την πρόληψη των ασθενειών μετά από σεισμούς, πλημμύρες, κυκλώνες κ.λπ. 

 Για νοσοκομεία, τους δημόσιους χώρους, το σπίτι καθημερινή αντιβακτηριδιακή προστασία 

 Για αντιβακτηριδιακή επεξεργασία επιφανειών όπως υπολογιστές , λαβές, τουαλέτες κ.λ.π. 

Απόσμηση 

 Για την οσμή των σκουπιδιών 

 Για την οσμή των κατοικίδιων 

 Για την απομάκρυνση της οσμής από το κάπνισμα 
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 Για την απομάκρυνση της οσμής σε καινούργια αυτοκίνητα 

Καθαρισμός νερού 

 Για την βιομηχανία βαφής 

 Για τα πρώτα σταδία καθαρισμού του νερού για οικιακή χρήση 

 Για το λιμάνι και τη θάλασσα καταπολέμηση της ρύπανσης από πετρέλαιο. 

και χιλιάδες άλλες εφαρμογές 

2. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟΥ (TiO2); 

Το Τιτάνιο είναι το 9ο-πλέον κοινό στοιχείο της γης και το οξείδιο του τιτανίου χρησιμοποιείται ως λευκή μπογιά σε χρώματα και 

στα καλλυντικά. Ως χρωστική χαμηλότερη βαθμίδα χρησιμοποιείται διοξείδιο του τιτανίου. Για photocatalyst εφαρμογές όπως 

καθαρισμός αέρα , αντιβακτηριδιακή χρήση και αυτοκαθαρισμού χρησιμοποιείται το διοξείδιο του τιτανίου ΤΙΟ2 

3. ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΕ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟΥ (TiO2); 

Τα υλικά TiO2 πού χρησιμοποιούνται ως photocatalyst είναι φυσικώς και χημικώς ασφαλή, στις ΗΠΑ έχουν πιστοποιηθεί ως 

πρόσθετο τροφίμων και στην Ιαπωνία, το ίδιο. Τώρα είναι που χρησιμοποιούνται ευρέως για την λευκή σοκολάτα και για πάρα 

πολλά καλλυντικά, συμπεριλαμβανομένων των κραγιόν. Το Κέντρο Ανάλυσης Τροφίμων της Ιαπωνίας Food Research 

Laboratories Mitsubishi για την ασφάλεια των χημικών προϊόντων έχει ελέγξει την ασφάλεια για εφαρμογές πού γίνονται μέσω του 

δέρματος καθώς επίσης και για προϊόντα πού έρχονται σε επαφή με το στόμα. 

4. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η OI VOC s ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ? 

Η φορμαλδεΰδη είναι μία από τις πιο κοινές VOCs. Η φορμαλδεΰδη είναι ένα άχρωμο αέριο με μια δυσάρεστη οσμή. Συναντάται 

σε πολλά οικοδομικά υλικά, όπως το κόντρα πλακέ, και κόλλες. Η φορμαλδεΰδη συναντάται επίσης στα έπιπλα (έπιπλα, 

κουρτίνες και χαλιά) και σε ορισμένους τύπους μονωτικού αφρού. Άλλες πηγές πού συναντάται η φορμαλδεΰδη είναι καύση 

καυσίμου: φυσικό αέριο, το ξύλο, την κηροζίνη, και τα προϊόντα καπνού. VOCs προέρχονται επίσης από προϊόντα προσωπικής 

φροντίδας, όπως είναι τα αρώματα και τα σπρέι μαλλιών, καθαριστικά μέσα στεγνού η και υγρού καθαρισμού, όπως βαφές, λάκες 

και βερνίκια, και κατά την αντιγραφή και εκτύπωση εντύπων. 

5.ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΑΠΟ ΟΣΜΕΣ VOC s? 

Η οσμή VOC s μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό των ματιών, της μύτης και του λαιμού, ναυτία και ζάλη, και δερματικά 

προβλήματα. Υψηλότερα ποσά μπορούν να προκαλέσουν ερεθισμό των πνευμόνων και συριγμό. Σε ακόμη μεγαλύτερα ποσοστά 

μπορεί να προκαλέσει άγχος και προβλήματα μνήμης. 

6.ΠΩΣ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ TiO2 ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΒΑΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΟΥΣ? 

Όλοι οι μικροοργανισμοί είτε αυτοί οι οποίοι δημιουργούν τις οσμές είτε αυτοί οι οποίοι δημιουργούν τις μολύνσεις έχουν την 

φυσική ιδιότητα να φέρουν αρνητικό φορτίο ενώ οι επιφάνειες πού έχουν επικαλυφτεί με τεχνολογία TiO2 Photocatalytic φέρουν 

θετικό φορτίο. Αυτό δημιουργεί μια “ηλεκτρομαγνητική” έλξη μεταξύ των μικροβίων και της επιφάνειας. Έτσι όταν οι 

μικροοργανισμοί βρεθούν σε απόσταση περίπου 2 μέτρων από την ψεκασμένη επιφάνεια έλκονται σε αυτήν και μόλις έλθουν σε 

επαφή ακαριαία πεθαίνουν. 

 


