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Mange typer af glas fremstilles med 
en fotokatalytisk overfl ade. Det er en 
selvrensende belægning af nanopar-
tikler af titandioxid, TiO2. Laget er fx 
kun 15 nm tykt. Og i et så tyndt lag er 
titandioxid helt gennemsigtigt. Når so-
len skinner på en fugtig glasoverfl ade, 
spalter nanopartiklerne vandmolekyler-
ne, så der dannes OH–grupper. Nogle 
af OH–grupperne vil ved reaktion med 
luftens oxygen danne hydrogenperoxid, 
H2O2. Det er et meget reaktivt stof, der  
slår bakterier ihjel og spalter organi-
ske stoffer, som fx olie og fedt. 

Mange overvågningskameraer og sol-
celler er dækket af sådant selvrensende 
glas, og i højhuse eller skyskrabere er 
det en fordel med selvrensende vindu-
er. Når der sætter sig snavs på glasset, 
bliver det brudt ned, når solen skinner, 
og næste gang det regner, skylles skid-
tet væk.

På samme måde forsøger man med 
nanopartikler af titandioxid at udvikle 
overfl ader til køkkenborde, madbehol-
dere, skærebrætter, håndvaske, toilet-
kummer og kirurgisk udstyr. Nanobe-
lægning af en overfl ade gør rengøring 
lettere, og overfl aden vil altid være re-
nere. Der vil ikke samle sig så mange 
bakterier på overfl aderne, og de bakte-
rier, der kommer, slås ihjel af den foto-
katalytiske virkning.

Nanobehandlede overfl ader holder 
længere, så man over tid sparer mate-
rialer, og der bliver mindre affald. Der 
skal heller ikke bruges så meget ren-
gøringsmiddel. Herved spares penge, 
og forureningen af naturen med brugte 
rengøringsmidler begrænses. Kontak-
ten fra nanobehandlede fl ader til men-
neskets hud er lille, så der vil måske 
blive færre eksem– og allergitilfælde.

Man kan få tøj, hvor hver fi ber er be-
lagt med et nanolag. Det gør tøjet let-
tere at rense. Det får bomuld til at føles 
som silke, og det kan fjerne lugten fra 
brugte sokker.

27   Selvrensende nanofl ader

Nanopartikler af titandioxid, TiO2. 
Partiklerne er fra 25 op til 85 nm. 
1 gram af stoffet kan have et over-
fl adeareal på op til 150 m2.

Den første tagsten med selvrensende overfl ade. 
Vandet triller af, så stenene altid er tørre, derfor gror 
der ikke mos på stenene. Selv på et nordvendt tag 
er stenene også selvrensende, for den selvrensende 
virkning fungerer, bare sollyset er på 30 % af det 
gennemsnitlige dagslys. Ved denne lysmængde kan 
overfl aden nedbryde sod, fedt og olie i en tykkelse 
på 100 nm om dagen.


