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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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