
Lad Noxite® rense luften – og mærk 
 virkningen på dit grønne image
Noxite® – en Eco-Activ® løsning fra Icopal 



 Noxite® er godt nyt 
for miljøet 
Hvis du ønsker at bidrage til en renere verden, er den nye,  

revolutionerende Noxite® løsning fra Icopal rigtig godt nyt. Denne 

enestående løsning reducerer luftens indhold af sundhedsskadelige 

NOX-partikler og er dermed først og fremmest god for miljøet. Faktisk 

kan et Noxite® tag på 100 m2 neutralisere den mængde NOX-partikler, 

som en almindelig benzinbil udleder ved at køre 3.000 km om året. For 

at påvirke dit grønne image i en positiv retningskal du bare lægge en af 

Noxite® løsningerne på dit tag og lade vinden, solen og regnen klare resten.  



Icopal er Europas førende leverandør af tag- og bygnings- 
membraner og kendt for sine professionelle og innovative  
løsninger til byggebranchen.       

Noxite® – en Eco-Activ® løsning 



Noxite® processen 

– fra sundhedsskadelige  

NOX-partikler til ren luft

Lad vinden, solen og  
regnen gøre arbejdet  
 – og høst fordelene 
ved renere luft
Hver dag udledes stadig stigende mængder sundhedsskadelige  

NOX-partikler fra udstødningsrør og skorstene. Ved hjælp af Noxite® 

løsningerne fra Icopal kan den negative udvikling ændres. Overfladen 

på Noxite® membranen er belagt med titandioxid, der fungerer som en 

katalysator i processen, hvor NOX-partikler omdannes til nitrat.

Processen aktiveres, når solens ultraviolette stråler rammer taget og 

effektivt neutraliserer mere end 85 % af partiklerne, før de skylles væk 

af regnen. Så nemt er det at rense luften! Og det bedste af det hele er, 

at Noxite® effekten varer hele tagets levetid.  

NOX

UV

NO3



Lad vinden, solen og  
regnen gøre arbejdet  
 – og høst fordelene 
ved renere luft

Noxite® – en Eco-Activ® løsning 



Et enestående 
 produktsortiment
Icopal Noxite® sortimentet omfatter løsninger til både flade tage og tage 

med hældning. Icopal Top 500 Noxite® er specielt velegnet til professionel 

udførelse, mens Icopal Shingles Noxite® og Icopal TopSafe Noxite® også 

egner sig til gør det selv-udførelse. Læs mere om fordelene ved hvert Noxite®

produkt på www.noxite.dk 

Icopal Shingles Noxite®
 
Farver: Titanhvid 

Type: S
Leveres i pakker med 
22 stk. tagplader til et  
dækareal på ca. 3 m2 

10 års produktgaranti



Icopal TopSafe Noxite®     
 
Farver: Titanhvid  

Dimensioner:  
Bredde: 1,0 - 0,33 m   
Længde:  7,0 m

10 års produktgaranti

Icopal Top 500 Noxite®

Farver: Titanhvid  

Dimensioner:  
Bredde: 1,0 - 0,33 m   
Længde:  7,5 m  

15 års produktgaranti

Noxite® – en Eco-Activ® løsning 



Icopal Danmark a/s
Lyskær 5
2730 Herlev
Tlf.:   44 88 55 00
dk.tag@icopal.com
www.icopal.dk

Vil du gerne bidrage  
til en renere luft?  
Læs mere på
www.noxite.dk


