OFERTA
EDUKACYJNA
2020

CAŁA PRZYJEMNOŚĆ
W ODKRYWANIU!
www.hevelianum.pl

Szanowni Państwo
Mamy dla Państwa specjalne zaproszenie do Hevelianum mieszczącego się na Górze Gradowej w Gdańsku.
W tym niełatwym dla wszystkich czasie, przygotowaliśmy ofertę edukacyjną, która nie tylko w ciekawy sposób
wspiera szkolne podstawy programowe, ale też jest realizowana w komfortowych i bezpiecznych warunkach.
Wdrożyliśmy procedury minimalizujące ryzyko związane z zakażeniem koronawirusem, dbamy o limit osób na
wystawach, a wszystkie powierzchnie często dotykane przez gości zostały pokryte specjalną powłoką, która usuwa
bakterie, grzyby i wirusy. Ponadto macie Państwo możliwość zwiedzania wystaw na wyłączność. Chętnie też
odwiedzimy Was online.
Opowiadamy o nauce tak, aby w uczniach rozpalić ciekawość świata, radość zdobywania wiedzy, szacunek
do praw rządzących naturą i odpowiedzialność za przyszłość planety Ziemia. W Hevelianum rozwijamy zainteresowania, rozbudzamy kreatywność i uruchamiamy potrzebę dalszych poszukiwań. Stawiamy na eksperymenty,
nowinki techniczne i aktywne poznanie. Mamy wyśmienitych edukatorów, pełnych pasji i zapału, wszechstronnie
wykształconych i otwartych na dociekliwość młodych gości Hevelianum, zarówno przedszkolaków, jak i licealistów.
Zachęcamy do skorzystania z bogatej oferty warsztatów i pokazów. Mamy nowości, które są odpowiedzią zarówno
na potrzeby, jakie Państwo wyrażacie wobec Hevelianum, jak i na nasze poszukiwania coraz atrakcyjniejszych form
kontaktu z dziećmi i młodzieżą. Na szczególną uwagę zasługuje bezpłatna baza online materiałów i filmów. Dbamy
też o rozwój nauczycieli, zachęcamy gorąco do korzystania z nowego cyklu spotkań online Nauka Mówi.
Czekamy na Was, do zobaczenia!

dr inż. Agata Żwir-Ferenc
kierownik Działu Edukacji i Popularyzacji Nauki

Cała przyjemność w odkrywaniu!
Hevelianum to miejsce, w którym można spotkać się nauką i poznać ciekawą historię. Oferta jest jednak szersza
– goście mają również okazję do tego, by spędzić czas w przyjemny sposób i zrelaksować się. Po wyjściu zostaje
wspomnienie dobrej zabawy i wiedza, którą się zdobyło.
Odkrywać można nie tylko ofertę Hevelianum, ale również samą lokalizację oferującą wspaniałe widoki i możliwość
rekreacji w pięknym otoczeniu.

UWAGA! Akcja-integracja
Nic tak nie buduje więzi w klasie, jak wspólne zmagania
z niecodziennymi zadaniami i odkrywanie tajemnic otaczającego nas świata. Czy po długiej rozłące, czy spotykając
się po raz pierwszy; czy w szkole podstawowej, czy w liceum;
zapraszamy do skorzystania z oferty Hevelianum.
Zapewniamy ciekawe warsztaty i bezpieczną przestrzeń
tylko dla Was! Dodatkowo w Hevelianum będziecie mieli
możliwość zwiedzania wystaw na wyłączność!

PRZEDSZKOLE
5-LATKI
ZERÓWKA
KLASY 1–3
SZKOŁY
PODSTAWOWEJ

NOWOŚĆ!

Kuchnia małego chemika

Muzyczne poranki

Czy wiesz, że kuchnia w twoim domu to małe laboratorium
chemiczne? Substancje kryjące się w szafkach mają wiele
niezwykłych właściwości. Opowiemy o pracy chemików
i wspólnie przeprowadzimy doświadczenia!

Czy wiecie, że ok. 1560 roku powstała w Gdańsku Kapela Rajców Miejskich? Tę tradycję kontynuuje i rozsławia
miasto na świecie zespół wokalno-instrumentalny Cappella
Gedanensis. Zapraszamy na interaktywne warsztaty
z profesjonalnymi wokalistami i instrumentalistami.
Co miesiąc inny temat przewodni!
Partnerem projektu jest Cappella Gedanensis.

Podstawa programowa
Wykonywanie eksperymentów i doświadczeń,
formułowanie wniosków i spostrzeżeń.
NOWOŚĆ!

W warsztacie Heweliusza
Wsiadamy do wehikułu czasu i cofamy się o 370 lat, żeby
odwiedzić pracownię astronoma Jana Heweliusza, patrona
Hevelianum. Miał świetnie wyposażone obserwatorium,
konstruował lunety, mikroskopy, globusy. Stworzył prototyp
peryskopu i pierwszą mapę Księżyca. Badał ruch komet
i rysował gwiazdozbiory, a wolne chwile spędzał w ogrodzie,
gdzie hodował cytryny. Towarzyszyła mu gadatliwa
papuga...
Podstawa programowa
Obserwacja faktów i zjawisk przyrodniczych, opisywanie
miejsca Ziemi w kosmosie, krzewienie wiedzy o Gdańsku
i jego dziedzictwie kulturowym, promocja astronomii
i dorobku polskiej nauki.

Forma zajęć
warsztaty (ok. 60 min), wystawa (ok. 45 min)
przedszkole 5 latki, zerówka i klasy 1-3 szkoły
podstawowej
wtorek - piątek

9:00 / 11:00 / 13:00

15 zł /osoba / warsztaty
20 zł /osoba / warsztaty
+ zwiedzanie wystawy Dookoła Świata
(opiekunowie bezpłatnie)
maks. 20 osób + opiekunowie
(1 opiekun na 10 osób) - 1 klasa

Podstawa programowa
Uczestnictwo w zabawach ruchowych, w tym muzycznych.
Eksperymentowanie rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem.
Umiejętność twórczego myślenia.
Forma zajęć
warsztaty (ok. 60 min),
zerówki i klasy 1–3 szkoły podstawowej
raz w miesiącu
2020: 18.09 / 16.10 / 6.11 / 4.12
9:30 / 11:30
15 zł /osoba / warsztaty
(opiekunowie bezpłatnie)
maks. 30 osób + opiekunowie
(1 opiekun na 10 uczniów) - 1 klasa

Filmy z serii Uczniowie Heweliusza
dla dzieci

Zobacz
on-line

Filmy z serii #widzimysiewhevelianum
Cykl filmów, podczas których z edukatorami zwiedzamy
wystawy Hevelianum i odkrywamy ciekawostki z różnych
dziedzin nauki.

DOOKOŁA ŚWIATA

Zapraszamy w przyrodniczą podróż dookoła świata.
Zajrzyj z nami do wnętrza Ziemi, sprawdź potęgę huraganu,
przekonaj się, jak słyszą nietoperze, usiądź wygodnie w igloo
i złap tornado w garść.

Cykl filmów muzyczno-naukowych przygotowany we
współpracy z Cappellą Gedanensis i Operą Bałtycką.
Podstawa programowa
Rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się
w bliskim otoczeniu, eksperymentowanie rytmem,
głosem i dźwiękami, rozwijanie wyobraźni muzycznej.

O TYCH, KTÓRE MAJĄ STRUNY

Wybierzmy się w podróż do krainy instrumentów
strunowych. Dowiemy się, dlaczego wiolonczela gra
i czy to możliwe, że ma duszę?

O TYCH, W KTÓRE SIĘ DMUCHA

Skupimy się na instrumentach dętych. Jak to możliwe,
że zwykłe dmuchnięcie może się zamienić w piękny dźwięk?

O TYCH POTRZĄSANYCH, POCIERANYCH
I UDERZANYCH

Czy może wiecie, jak nazywa się bogata rodzina
instrumentów perkusyjnych, które nie zawsze grają pierwsze
skrzypce? Dowiemy się, że rytm jest wszechobecny.

O TYCH, KTÓRE KAŻDY MA ZE SOBĄ

Struny głosowe to instrument, który zawsze mamy ze sobą!
Jak one działają? Dlaczego niektóre głosy są wysokie,
a inne niskie? Jak śpiewa się rozrywkowo, a jak operowo?

MUZYKUJ Z UCZNIAMI HEWELIUSZA

Oto specjalna niespodzianka. Pobawmy się wspólnie
muzyką! Dowiemy się, czym jest oktawa i jak nastroić
domowe instrumenty. A gdy już to zrobimy, będziemy
na nich wspólnie grać!

KLASY 4–8
SZKOŁY
PODSTAWOWEJ

NOWOŚĆ!

Magia nauki
Wyczyny iluzjonistów zdają się przeczyć prawom fizyki.
Pokażemy, jak zręczne dłonie, bystry umysł i znajomość
praw rządzących światem pozwalają dokonywać
niemożliwego, bo całą tę magię wyjaśnia nauka.
Czy dacie się oszukać?
Podstawa programowa
Zapoznanie z tematyką optyki, w szczególności ze
zjawiskami odbicia, załamania i rozproszenia światła,
a także zjawiskami złudzeń optycznych. Rozwiązywanie
problemów z wykorzystaniem praw i zależności fizycznych.
Forma zajęć
pokaz (ok. 45 min), wystawa (ok. 45 min)
wtorek - piątek

9:30 / 11:30 / 13:30

15 zł / osoba / pokaz
20 zł / osoba / pokaz
+ zwiedzanie wystawy Z Energią!
(opiekunowie bezpłatnie)
maks. 30 osób + opiekunowie
(1 opiekun na 10 uczniów) - 1 klasa

NOWOŚĆ!

W warsztacie Heweliusza
Wsiadamy do wehikułu czasu i cofamy się o 370 lat, żeby
odwiedzić pracownię astronoma Jana Heweliusza, patrona
Hevelianum. Miał świetnie wyposażone obserwatorium,
konstruował lunety, mikroskopy, globusy. Stworzył prototyp
peryskopu i pierwszą mapę Księżyca. Badał ruch komet
i rysował gwiazdozbiory, a wolne chwile spędzał w ogrodzie,
gdzie hodował cytryny. Towarzyszyła mu gadatliwa papuga...
Podstawa programowa
Obserwacja faktów i zjawisk przyrodniczych, opisywanie
miejsca Ziemi w kosmosie, krzewienie wiedzy o Gdańsku
i jego dziedzictwie kulturowym, promocja astronomii
i dorobku polskiej nauki.
Forma zajęć
warsztaty (ok. 45 min), wystawa (ok. 45 min)
wtorek - piątek

9:00 / 11:00 / 13:00

15 zł / osoba / warsztat
20 zł / osoba / warsztat
+ zwiedzanie wystawy Dookoła Świata
(opiekunowie bezpłatnie)
maks. 20 osób + opiekunowie
(1 opiekun na 10 uczniów) - 1 klasa

Hevelianum to zielona oaza w środku miasta. Liczne ścieżki parkowe zachęcają
do odpoczynku lub aktywności, uprawiania joggingu czy nordic walking.
Przygotowaliśmy przyrodnicze ścieżki edukacyjne, bo pośród malowniczych
alejek możecie spotkać zwierzęta i znaleźć bogactwo roślinności, łąki kwietne
i małą pasiekę. Czy wiecie, że w Hevelianum mamy już osiem uli?
Polecamy też punkty widokowe, z których rozpościera się zapierająca dech
w piersi panorama Gdańska. Każda pora roku ma tu inny urok. Zachęcamy,
abyście odwiedzili nas nie tylko w poszukiwaniu nauki czy historii, ale też
spacerowo!

OGÓLNOPOLSKI KONKURS

W STRONĘ GWIAZD
Masz pomysł na ciekawą misję kosmiczną?
Weź udział w konkursie i podziel się z nami swoim pomysłem!
Kiedy:
• Start konkursu: 6 października 2020 r.
• Nadsyłanie prac konkursowych: do 30 listopada 2020 r.
• Ogłoszenie wyników konkursu: do 28 stycznia 2021 r.
Dla kogo:
Uczniowie szkół podstawowych
(Kategoria I - klasy 0-4 i Kategoria II - klasy 5-8)
Co należy zrobić:
• Kategoria I - praca plastyczna lub plakat wypukły na jeden z trzech zadanych tematów
• Kategoria II - praca pisemna, projektująca misję kosmiczną, w ramach jednej z trzech
zadanych tematyk
Nagroda główna:
Kategoria I - profesjonalna lornetka astronomiczna
Kategoria II - udział w Space Camp - tygodniowej symulacji misji kosmicznej w profesjonalnym
habitacie lunearno-marsjańskim, należącym do laboratorium Analog Astronaut Training Center
Szczegóły i zgłoszenia na stronie: www.hevelianum.pl

PARTNERZY

PATRONAT HONOROWY

SPONSOR

Zobacz
on-line

Filmy z serii
Uczniowie Heweliusza
Cykl filmów prezentujących ciekawe i spektakularne
doświadczenia naukowe wraz z wyjaśnieniem
merytorycznym prezentowanych zjawisk.

CIEPŁO-ZIMNO

POWIETRZE I CIŚNIENIE

Ogień, suchy lód i ekstremalnie zimy ciekły azot nie mają
przed nami tajemnic! Sprawdź, jak wyglądają węże faraona
i na czym polega zjawisko lewitacji magnetycznej.
Podstawa programowa
Rozbudzanie zainteresowania zjawiskami otaczającego
świata, rozróżnianie stanów skupienia, oddziaływania
między magnesami.

Sprawdźcie, czy naciska na Was powietrze, jak wyglądałyby
balony w próżni oraz czy balon może przetrwać spotkanie
z gwoździami?
Podstawa programowa
Zapoznanie z tematyką związaną z właściwościami materii,
w szczególności z ciśnieniem.

KUCHENNA CHEMIA

Opowieść o świecie dźwięków widzianych okiem fizyka.
Jakie są rodzaje fal? Czym jest zjawisko rezonansu?
Czy da się zamienić kieliszki w instrumenty muzyczne?
Podstawa programowa
Ruch drgający i fale, mechanizm powstawania
i rozchodzenia się fal dźwiękowych, zjawisko rezonansu.

Zróbcie wulkan w butelce, chemiczne jo-jo i zmieńcie kolor
soku z kapusty. Wszystko, czego potrzebujecie, macie
w kuchennych szafkach i lodówce!
Podstawa programowa
Wykonywanie eksperymentów i doświadczeń,
formułowanie wniosków i spostrzeżeń.

DŹWIĘK

Grupa FB: Uczniowie Heweliusza
Uczniowie Heweliusza to grupa stworzona przy
profilu FB Hevelianum. Prowadzona jest przez
edukatorów Hevelianum, którzy dzielą się wiedzą
naukową, pasjami i zainteresowaniami oraz
informują o aktualnych, najważniejszych
wydarzeniach ze świata nauki. W grupie
znajdziecie filmy oraz zdjęcia przedstawiające
naszą pracę, liczne quizy naukowe i ciekawostki
prezentujące piękno przyrody otaczającego
Hevelianum parku.

KREW

Do czego służy aparat Dopplera? I co go łączy z pszczołami
i chemicznymi ogrodami?
Podstawa programowa
Zjawiska i procesy biologiczne zachodzące w wybranych
organizmach i w środowisku, elementy budowy układu
krążenia.

ŚWIATŁO

Czym jest światło? Co to są fotony? Czy wszystkie
stworzenia widzą świat w jednakowy sposób?
Podstawa programowa
Zapoznanie z tematyką optyki, w szczególności z falami
elektromagnetycznymi.

GRAWITACJA

Czy jeśli zjesz dużo ciastek to pewniej stąpasz po Ziemi?
A może to Ty bardziej przyciągasz Ziemię? Co mają z tym
wspólnego czarne dziury?
Podstawa programowa
Zapoznanie z tematyką grawitacji, rozróżnienie pojęć
ciężaru i masy, spadek swobodny.

Chcesz być na bieżąco?
Zapisz się na newsletter
i sprawdzaj nasz profil na FB!
fb.com/hevelianum

ELEKTRYZUJĄCY PRĄD

Zelektryzujemy Was sensacjami na temat prądu!
Opowiemy o transformatorze Tesli, o odnawialnych
źródłach energii i sprawdzimy, czy panele słoneczne
naprawdę działają.
Podstawa programowa
Zapoznanie z tematyką związaną z elektrostatyką
i elektrycznością, rozróżnienie pojęć natężenia i napięcia
elektrycznego, odnawialne źródła energii.

JAN HEWELIUSZ

Tym razem opowiemy Wam o Gdańszczaninie Tysiąclecia,
człowieku wielu talentów, ale także mężu swojej żony.
Podstawa programowa
Elementy historii rodzinnej i regionalnej, elementy polskiego
dziedzictwa kulturowego, postacie o doniosłym znaczeniu
dla kształtowania polskiej tożsamości kulturowej.

Filmy z serii #widzimysiewhevelianum
Cykl filmów, podczas których z edukatorami zwiedzamy
wystawy Hevelianum i odkrywamy ciekawostki z różnych
dziedzin nauki.

DOOKOŁA ŚWIATA

Zapraszamy w przyrodniczą podróż dookoła świata.
Zajrzyj z nami do wnętrza Ziemi, sprawdź potęgę huraganu,
przekonaj się, jak słyszą nietoperze, usiądź wygodnie w igloo
i złap tornado w garść.
ŁAMIGŁÓWKA
Sądzisz, że matematyka jest trudna i nudna? Na tej
wystawie zmienisz zdanie! Pomożemy Ci przełamać lęk
przed królową wśród nauk i pokażemy, że matematyka
może być zabawna.

Z ENERGIĄ!

Co ma pączek do roweru? Czy ludzkie ciało może być
przewodem elektrycznym? Jakie są alternatywne źródła
energii i czym ona właściwie jest? Zapraszamy do nauki
z pozytywną dawką energii!

LABORATORIUM RUCHU

Ruch w powietrzu, w wodzie, w kosmosie… cały świat jest
w ciągłym ruchu, choć bywają też takie ruchy, których nie
widać gołym okiem. Wyrusz z nami w podróż po niezwykłej
pracowni, w której historia spotyka się z nowoczesnością.

Wydarzenia online
Tydzień Nauki
KLASY 7–8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Swoje pasje naukowe prezentują w Hevelianum młodzi
laureaci Stypendium Prezydenta Miasta Gdańska im.
Daniela Gabriela Fahrenheita, którzy dzięki wsparciu
mogą studiować na zagranicznych uczelniach.
edycja wiosenna / filmy już dostępne online
edycja wrześniowa / wkrótce na Facebooku

Nauka Mówi / Wkrótce na Facebooku
To cykl spotkań popularnonaukowych dla dorosłych.
Oferujemy przestrzeń i czas na spotkania z ludźmi nauki,
ekspertami oraz popularyzatorami nauki. Raz w miesiącu,
rozmawiamy o zagadnieniach ważnych społecznie,
o wpływie nauki na otaczającą nas rzeczywistość, a także
o szansach i możliwościach, jakie kryją się w rozwoju nauki
i techniki.

SZKOŁA
PONADPODSTAWOWA

NOWOŚĆ!

W warsztacie Heweliusza
Wsiadamy do wehikułu czasu i cofamy się o 370 lat, żeby
odwiedzić pracownię astronoma Jana Heweliusza, patrona
Hevelianum. Miał świetnie wyposażone obserwatorium,
konstruował lunety, mikroskopy, globusy. Stworzył prototyp
peryskopu i pierwszą mapę Księżyca. Badał ruch komet
i rysował gwiazdozbiory, a wolne chwile spędzał w ogrodzie,
gdzie hodował cytryny. Towarzyszyła mu gadatliwa
papuga...
Podstawa programowa
Obserwacja faktów i zjawisk przyrodniczych, opisywanie
miejsca Ziemi w kosmosie, krzewienie wiedzy o Gdańsku
i jego dziedzictwie kulturowym, promocja astronomii
i dorobku polskiej nauki.

Forma zajęć
warsztaty + zwiedzanie pracowni Laboratorium Ruchu
(ok. 90 min)
wtorek - piątek

9:00 / 11:00 / 13:00

20 zł / osoba / warsztaty
(opiekunowie bezpłatnie)
maks. 20 osób + opiekunowie
(1 opiekun na 10 uczniów) - 1 klasa

NOWOŚĆ!

Przyjedziemy do Was!
Zaproś Hevelianum do siebie! W ramach oferty
edukacyjnej nasi edukatorzy przeprowadzą pokazy,
które pozwolą lepiej zobrazować znane z życia zjawiska
przyrodnicze, a jednocześnie w przystępny i przyjemny
sposób zachwycić się nauką.

POWIETRZE KONRTA PRÓŻNIA
Czym jest powietrze, ile waży i czy znajdziemy je wszędzie
we Wszechświecie? Co wspólnego ma prognoza pogody
z łożem fakira? Jak brzmiałaby nasza ulubiona piosenka
w Kosmosie? Zapraszamy na pojedynek powietrza i próżni!
Podstawa programowa
Zapoznanie z tematyką związaną z właściwościami materii,
w szczególności z ciśnieniem.

CIEPŁO-ZIMNO
Czym właściwie jest ciepło? Przekonacie się o tym na
naszych pokazach: podgrzejemy atmosferę za pomocą
ognistego tornada i wykonamy gorące węże faraona.
Pod lupę weźmiemy również suchy lód, który jest zimniejszy
niż Antarktyda! Gorące emocje gwarantowane!
Podstawa programowa
Zjawiska cieplne i przemiany fazowe, reakcje chemiczne
w tym egzotermiczne.

Forma zajęć
pokaz (ok. 40-45 min). Pokazy możemy przeprowadzić w sali
gimnastycznej/auli dla kilku klas jednocześnie albo w salach
zajęciowych dla pojedynczych klas.
20 zł / osoba

min. 20 osób

2020

Dni Nauki – wydarzenie online
Laureaci Stypendium Prezydenta Miasta Gdańska im.
Daniela Gabriela Fahrenheita, którzy dzięki wsparciu mogą
studiować na zagranicznych uczelniach, prezentują swoje
pasje naukowe.
PAŹDZIERNIK
Światowy Tydzień Kosmosu
Wspólnie zastanawiamy się, jakie kosmiczne wyprawy
będą udziałem kolejnych pokoleń.
PAŹDZIERNIK – STYCZEŃ
Konkurs „W stronę gwiazd”
Interesują Cię loty w kosmos? Chcesz zaprojektować łazik?
A może masz pomysł na misję kosmiczną? Zapraszamy
młodych pasjonatów kosmosu (6–9 lat i 10–15 lat).
Finał do 28 stycznia, w dniu urodzin Heweliusza.
LISTOPAD
SPiN Day
SPiN Day, czyli obchody Międzynarodowego Dnia Centrów
i Muzeów Nauki – przygotujemy dla Was warsztaty,
pokazy i udostępnimy nasze interaktywne wystawy.

2021

Z KALENDARZA
HEVELIANUM
2020/2021*

WRZESIEŃ

LUTY
Dzień Nauki Polskiej
Online spotkamy się z młodymi polskimi naukowcami,
prezentując ich osiągnięcia.
Ferie zimowe
Warsztaty, pokazy popularnonaukowe i spotkania z ciekawymi postaciami – na ferie zapraszamy do Hevelianum.
MARZEC
Tydzień Matematyki i Międzynarodowy Dzień Liczby Pi
Zapraszamy na tematyczne warsztaty i na wystawę
Łamigłówki.
KWIECIEŃ
Dni Nauki
Laureaci Stypendium Prezydenta Miasta Gdańska im.
Daniela Gabriela Fahrenheita, którzy dzięki wsparciu mogą
studiować na zagranicznych uczelniach, prezentują swoje
pasje naukowe.

* Szczegółów szukaj na WWW, FB i w newsletterze

O BEZPIECZEŃSTWO DBA U NAS
NANOTECHNOLOGIA!
Wszystkie wystawy i powierzchnie często dotykane przez gości i obsługę – m.in. poręcze, klamki, ekrany dotykowe czy
interaktywne eksponaty – zostały w Hevelianum pokryte powłoką TitanSolid, która usuwa wirusy, bakterie i grzyby.
Do pracy ruszyły nanocząsteczki tlenku tytanu (IV) – TiO2. W połączeniu ze światłem wytwarzają reaktywne formy tlenu,
które niszczą bakterie, wirusy i inne zanieczyszczenia organiczne znajdujące się na powierzchni zamieniając je na dwutlenek
węgla, wodę i proste jony nieorganiczne, dzięki czemu powierzchnia pozostaje niemal sterylna.
Powłoka jest w pełni bezpieczna dla zdrowia, niewidoczna dla oka, bezwonna i nieodczuwalna podczas dotyku.
Nanocząsteczki TiO2 oczyszczają również powietrze i neutralizują zapach. Proces naturalnej samodezynfekcji trwa nieprzerwanie przez minimum 12 miesięcy od momentu aplikacji.
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1

Pokrywa zostaje aktywowana
przez światło i parę wodną.

2

Powstają reaktywne formy tlenu,
które rozkładają…

3

…bakterie, wirusy i inne zanieczyszczenia
organiczne znajdujące się na powierzchni…

4

…na dwutlenek węgla, wodę
i proste jony nieorganiczne.

edukacja@hevelianum.pl

