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FOTOKATALYTICKÉ STAVEBNÍ MATERIÁLY
Česká betonářská společnost ČSSI (ČBS) pořádá ve spolupráci s Kloknerovým ústavem ČVUT a společností STACHEMA KOLÍN, a. s., 13. klubový večer technologie betonu, tentokrát na téma využití fotokatalýzy k rozkladu látek z ovzduší znečisťujících beton.
Teoretická možnost využití fotokatalýzy k rozkladu znečisťujících látek z ovzduší nebo k udržování čistoty povrchů staveb, tedy možnost výroby fotokatalytických stavebních materiálů vč. betonu je známa mnoho let. Po fázi
laboratorních zkoušek a pilotních testů v rámci výzkumných programů financovaných mj. i z veřejných zdrojů se
fotoaktivní materiály na bázi cementu dočkaly ve světě i praktického použití.
Cílem 13. klubového večera technologie betonu je jednak seznámit specializovanou technickou veřejnost
s možnostmi praktického použití fotokatalýzy pro samočisticí vlastnosti čerstvého betonu a při čištění povrchu
už hotového betonu, jednak přispět navazující odbornou diskuzí k širšímu povědomí o nových druzích cementu
a dalších výrobcích dostupných na trhu, které využívají účinků chemického procesu fotokatalýzy.
Program:
Zahájení Klubového večera
Doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D. – ředitel Kloknerova ústavu ČVUT
Ing. Vlastimil Šrůma, CSc., MBA – výkonný ředitel ČBS
Užitné vlastnosti fotokatalyzátorů na bázi TiO2
Ing. Jan Přikryl, Ph.D. – specialista technického servisu
České technologické centrum pro anorganické pigmenty, a. s.
Ing. Miroslav Šmíd – vedoucí technického centra
AGROFERT HOLDING, a. s., odštěpný závod PRECOLOR
TX Active – samočisticí stavební materiály na bázi cementu
Ing. Ondřej Matějka – technický poradce
Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost
Cena:
Pro přihlášené zdarma, náklady včetně pohoštění nesou ČBS a sponzoři večera
Místo konání: Zasedací místnost Kloknerova ústavu ČVUT, Praha 6, Šolínova 7
Přihláška:
V případě zájmu vyplňte a odešlete ČBS přihlášku na rubu této pozvánky!
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FOTOKATALYTICKÉ STAVEBNÍ MATERIÁLY
15. BŘEZNA 2011
PŘIHLÁŠKA ÚČASTI
Řádně vyplněnou závaznou přihlášku na klubový večer odešlete jednotlivě za každého účastníka.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA ÚČASTI NA KLUBOVÉM VEČERU
Tituly, jméno a příjmení účastníka: ................................................................................................................................................................................
Organizace: .............................................................................................................................................................................................................................
Organizační jednotka: .........................................................................................................................................................................................................
IČ: ...................................................................................................................... DIČ: ...............................................................................................................
Adresa – ulice a číslo: ...........................................................................................................................................................................................................
Adresa – PSČ a obec: ...........................................................................................................................................................................................................
Telefon: ........................................................................................................... Fax: ..............................................................................................................
E-mail: ............................................................................................................. . ........................................................................................................................
Mobilní telefon: ........................................................................................... Webová stránka: ......................................................................................
Vztah k České betonářské společnosti (vyznačte zaškrtnutím):
Člen:
Nečlen:

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK NA KLUBOVÝ VEČER:
PONDĚLÍ 14. BŘEZNA 2011!
POČET ÚČASTNÍKŮ JE OMEZEN NA
60 OSOB!
KLUBOVÝ VEČER BUDE OBSAZOVÁN
V POŘADÍ DOŠLÝCH PŘIHLÁŠEK!!!
Kontakt a informace:
Česká betonářská společnost ČSSI (ČBS)
쾷 Sekretariát (Mgr. Jiří Vích)
Samcova 1, 110 00 Praha 1
☎ 222 316 195, 222 316 173
222 311 261
vich@cbsservis.eu
URL www.cbsbeton.eu
Před odesláním přihlášky si zhotovte její kopii!
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