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Πεδίο Εφαρµογής του Έργου:
Κύριο αντικείµενο του έργου είναι η παραγωγή µιας καινοτόµου 
φωτοκαταλυτικής βαφής, η οποία στοχεύει στη βελτίωση της 
ποιότητας του εσωτερικού αέρα, ενώ θα επιτρέψει σηµαντική 
εξοικονόµηση ενέργειας στα κτίρια.

Προϋπολογισµός: 1.403.752€ (Ποσοστό συγχρηµατοδότησης 54%)

∆ιάρκεια υλοποίησης: 07/09/2020 - 06/09/2023

Καινοτόµα Φωτοκαταλυτικά Χρώµατα
για Υγιές Περιβάλλον και Εξοικονόµηση Ενέργειας

VISIONS - LIFE19
ENV/GR/000100

Το έργο συγχρηµατοδοτείται
από το Πρόγραµµα LIFE
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εταίροι του έργου:

Υπεύθυνος Επικοινωνίας
Θωµάς Μάγγος

E: tmaggos@ipta.demokritos.gr
Τ: +30 2106503716

InnoVative photocatalytIc paintS 
for healthy envirOnment and eNergy Saving

Μεθοδολογία ανάπτυξης του φωτoκαταλυτικού
χρώµατος VISIONS:

Σχεδιασµός και ανάπτυξη της φωτοκαταλυτικής σκόνης:
Η ανάπτυξη της φωτοκαταλυτικής σκόνης πραγµατοποιείται µε 
απλή µέθοδο συγκαταβύθισης από το ΙΤΕ. Η φωτοκαταλυτική 
σκόνη ενεργοποιείται παρουσία ορατής ακτινοβολίας και 
αποτελείται από οξείδιο του τιτανίου µε κατάλληλες προσµίξεις 
µετάλλων µετάπτωσης.

Ηµι-βιοµηχανική παραγωγή των χρωµάτων VISIONS:
Η παραγωγή πραγµατοποιήθηκε µε την ανάµιξη της 
βελτιστοποιηµένης φωτοκαταλυτικής σκόνης µε δυο 
διαφορετικά είδη χρώµατος από την VITEX και το ΙΤΕ. 
Συγκεκριµένα, η VITEX ολοκλήρωσε την οργανική και την 
ανόργανη σύνθεση και ξεκίνησε την παραγωγή για τις 
απαιτήσεις των πιλοτικών εφαρµογών.

Έρευνα και έλεγχος της φωτοκαταλυτικής απόδοσης των 
χρωµάτων VISIONS:
Η έρευνα της ικανότητας των χρώµάτων VISIONS να 
αποδοµούν τους αέριους ρυπαντές πραγµατοποιήθηκε στον 
φωτοκαταλυτικό εργαστηριακό αντιδραστήρα του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε 
∆ηµόκριτος, βάσει του προτύπου CEN/TC/16980-1:2017. Τα 
αποτελέσµατα έδειξαν απόδοση αποδόµησης των οξειδίων 
του αζώτου 21.5% στην ορατή ακτινοβολία και 83.5% στην 
υπεριώδη ακτινοβολία για την οργανική σύνθεση, ενώ για 
την ανόργανη σύνθεση τα ποσοστά ήταν 12.0 % και 66.5% 
αντιστοίχως. Οι τιµές αυτές είναι πολύ υποσχόµενες για την 
παραγωγή βιοµηχανικού προϊόντος.

Εφαρµογή του βέλτιστου χρώµατος VISIONS στα πιλοτικά 
κτίρια:
Το βέλτιστο χρώµα VISIONS θα εφαρµοστεί στα πιλοτικά κτίρια 
της Σχολής Ναυτικών ∆οκίµων στον Πειραιά και στα demo 
houses στις εγκαταστάσεις του ΙΤΕ στην Κρήτη. Η ποιότητα 
του εσωτερικού αέρα αξιολογείται µε κατάλληλο εξοπλισµό 
µέτρησης των εσωτερικών συνθηκών.

Τυπικά διαγράµµατα που παρουσιάζουν τη µείωση του NO υπό
την ορατή ακτινοβολία για το οργανικό και το ανόργανο χρώµα
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Description: The main scope of the project is the production of 
an innovative photocatalytic paint, which aims at improving the 
quality of the indoor environment while it will enable signifi cant 
energy savings in buildings.

Budget Info:
Total amount: 1,403,752 Euro (% EC Co-funding: 54%)

Duration: Start: 07/09/20 – End: 06/09/23
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Methodology for the development of the VISIONS 
photocatalytic paint

Design and development of the photocatalytic powder:

The design and development of the photocatalytic powder 
was performed with a simple precipitation method by FORTH. 
The photocatalytic powder based on titanium dioxide with 
transition metal is activated in the presence of visible light 
irradiation

Semi-Industrial production of VISIONS Paints:

Semi-Industrial production of VISIONS Paints by mixing the 
optimized photocatalytic powder with 2 diff erent kinds of 
paints was deployed by VITEX Industry and FORTH. More 
specifi cally, VITEX fi nalized the organic and inorganic formula 
and started the production for the real scale application 
needs.

Investigation and testing of the photocatalytic effi  ciency 
of VISIONS Paints:

Investigation of the VISIONS paints effi  ciency to degrade 
air pollutants was performed in NCSRD’s photocatalytic lab 
reactor following CEN/TC/16980-1:2017. Results presented 
21.5% Nitrogen Oxide degradation effi  ciency in Visible light 
and 83.5% in UV light for the organic formula while for the 
inorganic formula showed 12.0% degradation effi  ciency in 
Visible light and 66.5% in UV light. These numbers are very 
promising for an industrial product.

Typical diagrams showing the reduction of NO under Visible 
light for the organic and inorganic paint
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4 Application of the best performing VISIONS Paint at the 
case study buildings:

The best performing VISIONS paint will be applied at the pilot 
buildings of the Hellenic Naval Academy at Piraeus as well as 
the Demo Houses at the FORTH premises in Crete. Indoor air 
quality is monitored by the appropriate measurement instru-
mentation.
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The project has received
funding from the LIFE
Programme of the European 
Union under GA number
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