
Godkännande:

Med Mataki UnoTech® FR LESSNOX reducerar du mängden NOx- 
partiklar i luften. Det ger en renare luft - för både dig och mig!
Utsläppen av NOx-partiklar från t.ex. bränder, bilar, lastbilar och 
verksamheter är stadigt stigande. Det här partiklarna förorenar 
luften och är skadliga för miljön. Därför bör det göras något aktivt 
för att bryta ned partiklarna innan de ställer till problem för hälsan.  
Det är här LESSNOX-membranet kommer in som lösningen på pro-
blemet! Skiffret är belagt med  titandioxid vilket bryter ned NOx-par-
tiklarna mycket snabbare. Det är till gagn för miljön och för oss alla!

• Renar luft
• Bryter ner NOx 
• 2in1 - 1 tätskikt med

flera funktioner

UnoTech® FR LESSNOX 
 - Gör ett aktivt val, välj vårt nya tätskikt  

som renar luften!



Exponerade tätskikt/UnoTech® FR LESSNOX

Tillbehör till  
UnoTech® FR LESSNOX
Infästningar
Brunnar och bräddavlopp
Stosar
Prefabricerade hörn

För övrig produktfakta se 
UnoTech®

Bra att veta
Mataki UnoTech® FR LESSNOX kan 
beställas i speciallängder från 6 till 
12 meter per rulle. 

Minsta kvantitet vid speciallängder 
är 4 pallar och leveranstiden ca 3 
veckor.

För att minimera olikheter av färg 
bör material från samma tillverk-
ningstillfälle användas, se datum-
märkning på produktens undersida 
innan installation.

Visste du att;
Ett UnoTech® FR LESSNOX-tak 
på 1000 m2 neutraliserar var-
je år lika mycket kväveoxider 
som en bensinbil (klass Euro 
5) släpper ut under 3260 mils 
bilkörning! 

Nedbrytningsprocessen

• NOx-partiklar bryts ned naturligt av 
solens UV-strålar 

• Skiffer belagt med titandioxid bryter 
ned NOx-partiklarna mycket snabbare

• Solens UV-strålar omvandlar NOx-
partiklarna till nitrat

• Nitrat sköljs bort av regn

• Nitrat upptas och omhändertas av 
plantor, buskar och träd

Box 22, 263 21 Höganäs Tel: 042-33 40 00
www.mataki.se

Denna broschyr utvisar olika användningsområden för vårt produktsortiment. Angivna specifikationer är endast avsedda att ge en allmän hänvisning om vilken produkt som är bäst lämpad för 
ett givet användningsområde och utgör ingen utfästelse i fråga om produkternas lämplighet, kvalitet, livslängd eller annat i broschyren kommenterat förhållande. Vi reserverar oss för rätten att 
vid var tid ändra innehållet i denna broschyr.
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