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A független német Ökoinstitut Freiburg vizsgálatai egyértelm ű en bizonyít-
ják, hogy a betoncserepek el ő állítsa lényegesen kevésbé terheli a környe-
zetet, mint az agyagcserepeké, az intézet 6 l)OIltOn mérte a termékek gyár-
tási és forgalmazási folyamatát. 
Ezek: az alapanyagok, a gyártás, a csomagolás, az értékesítés, a fedés, vala-
mint a tetöcserepek használata egészen a hulladék mentesítésig. 
Környezetvédelmi szempontból az alábbi el ő nyökkel rendelkezik a beton-
cserép az agyagcseréppel szemben: 

55%-kal kevesebb CO2-kibocsátás 
70%-kal kevesebb energiafelhasználás 
55%-kal kevesebb finompor-terhelés 

Az osztrák Építésbiológiai és Ökológiai Intézet vizsgálata is ezt támasztja alá, 
aki a nem megújuló energiahordozók els ődleges energiatartalma, az üvegház-
hatás, illetve a savas eső kialakulása irányában végzett felméréseket. 
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• A nem megújuló energiahordozók elsődleges energiatartalma. 
Ez az érték adja meg, hogy molulyi nem megújuló energia (p1.: k őolaj) szük-
séges 1 m 2 tetéfelület el őállítás ű hioz. Minél kisebb ez az érték, annál keve- 
sebb nem megújuló energiahordozót használnak fel a tetőcserepek el őállí-
tásához. 

• Üvegházhatás. Ez az érték mutatja meg, hogy 1 m 2 tetöfelület előállítá-
sa mennyiben járul hozzá az üvegházhatáshoz. Minél alacsonyabb ez az ér-
ték, annál kevésbé rontja a klímánkat. 

• Savasodás. Ez az érték megmutatja 1 m 2 tetőfelület elöállitása milyen mérték-
ben járul hozzá a savas eső kialakulásához. A savas cs ő hatása nemcsak a termé-
szetben jelentkezik, mint p1. a halállomány mugtizedelése, vagy az erdökárok, ha-
nem az épületekben ős a homlokzatokoui is. Itt is érvényes, minél alacsonyabb 
ez az érték, annál kisebb mértékben járul hozzá a savas eső kialakulásához. 
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