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PRAKTIJK: INNOVATIE

Betonproducten: de groene
longen van de stad!

Schematische weergave van de
werking van Auranox dakpannen
met een coating van
titaandioxide van Monier.

Bomen en planten zijn de groene longen van de aarde. Dankzij fotosynthese komt zuurstof vrij en daarnaast nemen ze fijnstof op. Niet alleen in het regenwoud, maar ook in
de stad zijn bomen daarom van levensbelang. Midden in de stad is echter weinig plaats
voor groen. Door nieuwe vindingen kan de bebouwde omgeving ook bijdragen aan een
gezonder leefmilieu. Een treffend voorbeeld hiervan is het stijgend aantal betonproducten met een coating van - of cementmengsel met titaandioxide (TiO2). Deze producten hebben een luchtzuiverende werking. Of het nu op het dak is, aan de wand of op
straat: voor alle toepassingen kunnen dergelijke betonproducten worden gemaakt. En zo
kunnen betonproducten op meerdere manieren hun bijdrage leveren aan een schoner
milieu, niet alleen door luchtzuiverende eigenschappen, maar ook op het gebied van
duurzaamheid.
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GeoStylistiX gevelsteen: niet
alleen bijzonder vanwege de
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In Eelderwolde is inmiddels een
huis gebouwd met deze gevelsteen van MBI.
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