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POWŁOKA ANTYELEKTROSTATYCZNA
PODKŁAD GRUNTUJĄCY

NoEM ELECTRO PROTECTOR 4W1
Pierwsza taka technologia na świecie,
która ekranuje szkodliwe pole elektryczne
przez absorpcję.

CHROŃMY BLISKICH PRZED
POLEM ELEKTRYCZNYM
Czym jest pole elektromagnetyczne (pole EM)?
Promieniowanie pola elektromagnetycznego (pola EM) powszechnie występuje w przyrodzie. Jego naturalnymi źródłami
są Kosmos, Słońce, Ziemia oraz wyładowania atmosferyczne.
Wraz z rozwojem elektryfikacji pojawiło się jednak sztuczne, wytworzone przez urządzenia pole elektromagnetyczne, które wielokrotnie przekracza wartość naturalnych pól ziemskich i występuje w częstotliwościach niespotykanych przedtem w przyrodzie. Natężenie pola EM przez ostatnie 130 lat wzrosło ponad milion razy.

Jak działa pole EM?
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LAMPA
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 ampa – wszystkie urządzenia zasilane siecioL
wym prądem elektrycznym wytwarzają zmienne
pola elektryczne i magnetyczne
Pole elektryczne – jest pochłaniane przez
ciało i ma na nie wpływ
3 Pole magnetyczne – jest pochłaniane przez
ciało i ma na nie wpływ
4 Powszechne stosowanie prądu powoduje wzmocnienie i nakładanie na siebie pól elektrycznych i magnetycznych, przez co normy są
często wielokrotnie przekraczane. Tymczasem
już pole o małym natężeniu może zakłócać
prawidłowe funkcjonowanie organizmu
5 Mózg – wysyła impulsy elektryczne, którymi sterowany jest człowiek

Źródła emisji pola elektrycznego
• Instalacja elektryczna, przewody w ścianach, suficie, podłodze
• Wszystkie urządzenia elektryczne zasilane przez instalację elektryczną
Pole elektryczne jest emitowane przez sieć elektryczną i wszystkie urządzenia, które są do niej podłączone – nawet jeżeli są wyłączone. Źródłem emisji pola elektrycznego jest zatem każdy podłączony do
sieci kabel, gniazdko, przedłużacz, urządzenie itd.
Źródła emisji pola EM w domu

1

Przy ścianie od 60V/m do 250V/m

2

Przy przewodach i gniazdkach – od 200V/m do 1000V/m

3

W środku pomieszczenia, z dala od źródeł prądu – 5V/m

Pole EM a zdrowie
W ostatnim czasie zarówno organizacje międzynarodowe, jak i władze poszczególnych krajów coraz więcej uwagi
poświęcają oddziaływaniu pól elektromagnetycznych na organizm człowieka.
Unia Europejska
Do ograniczenia emisji pola EM dąży Dyrektywa Parlamentu Europejskiego z 26 czerwca 2013 r., która ma zostać
wprowadzona we wszystkich krajach członkowskich do 1 lipca 2016 r. Podaje ona wartości Granicznego
Poziomu Oddziaływania (GPO) dla pól elektromagnetycznych określające natężenie indukowanego pola elektrycznego
w przedziale częstotliwości od 1 Hz do 3 kHz, na poziomie 1,1 V/m (normy ustalone przez UE odnoszą się do pola
indukowanego wewnątrz ciała człowieka).
Światowa Organizacja Zdrowia
Problem elektrosmogu (sztucznie emitowanego pola elektromagnetycznego) został również zauważony przez Światową
Organizację Zdrowia (WHO). W publikacji Extremely low frequency fields (Pola skrajnie niskich częstotliwości) WHO
potwierdza wpływ pól elektrycznych i magnetycznych na zdrowie człowieka.
Badania przeprowadzone przez WHO wykazały, że niezależnie od stopnia przewodzenia tkanek, wpływ pola EM na organizm uzależniony jest również w dużym stopniu od masy i kształtu (postury) ciała. Dlatego na negatywne oddziaływanie
pola EM szczególnie narażone są dzieci. Autorzy publikacji podkreślają, że pole elektryczne wewnątrz naszego organizmu
jest najwyższe, gdy posiadamy pełen kontakt z podłożem, a wpływ pola EM na ciało człowieka zależy od jego częstotliwości.
Pole elektromagnetyczne o niskiej częstotliwości zostało sklasyfikowane przez WHO i Międzynarodową Agencję
do Spraw Badań nad Rakiem (IARC) jako możliwie rakotwórcze dla ludzi.
Polska
Polska także należy do krajów regulujących poziom pola EM. Według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
30 października 2003 r., dopuszczalny poziom natężenia pola elektrycznego na terenach przeznaczonych
pod zabudowę wynosi 1000V/m.

Zapewnij sobie i swoim bliskim ochronę przed
negatywnym oddziaływaniem pól elektrycznych dzięki
NoEM ELECTRO PROTECTOR

NoEM jest efektem współpracy Grupy SELENA z wybitnym polskim naukowcem - Stanisławem
Wosińskim. Opracowana w ramach projektu technologia dotyczy ekranowania zmiennego pola elektrycznego o niskich częstotliwościach w zakresie od 0,1Hz do 100 000Hz. Rewolucyjny wynalazek uzyskał
patent (PAT. 221223), a jego niezwykłe właściwości wykorzystano do produkcji ekranu.

Pole EM a sen
Przed zastosowaniem NoEM

Po zastosowaniu NoEM

Pole EM utrudnia regenerację organizmu podczas snu,
zakłócając kluczowy dla zdrowia proces odbudowy DNA.
Absorpcja pola EM odbywa się za pomocą wody – jej
wysoka zawartość w ciele dziecka, sprawia, że pochłania
ono więcej szkodliwych pól, niż dorosły.
Fale emitowane przez urządzenia i instalacje elektryczne
w ścianach przenikają do układu nerwowego dziecka.
NoEM ekranuje poprzez pochłanianie elektrosmogu
w otoczeniu dziecka, zapewniając bezpieczny i zdrowy sen.

PRZED
POMALOWANIEM:

NoEM ELECTRO PROTECTOR
SKUTECZNOŚĆ, KTÓRA
DAJE MIERZALNE EFEKTY
Pomiary wykonane miernikiem wykazały,
że natężenie pola elektrycznego w pobliżu
instalacji elektrycznych, przed pomalowaniem ekranem NoEM, wynosiło około
240V/m. Po pomalowaniu ekranem NoEM,
wartość ta została zredukowana do około
5V/m.
Badania potwierdzają, że przy
dokładnym pomalowaniu powierzchni
oraz optymalnej wilgotności względnej ok. 60% emulsja ekranuje pole
elektryczne na poziomie 99%.
Przekonaj się, że NoEM znacznie
obniża poziom elektrosmogu
w Twoim otoczeniu!

www.noem.co

PO
POMALOWANIU NoEM

NoEM to produkt spełniający jednocześnie 4 funkcje:
1. Ekran pola elektrycznego – ekranuje i pochłania pole elektryczne
o częstotliwości od 0,1Hz do 100 000Hz
2. Farba biała – wydajna i kryjąca
3. Powłoka antyelektrostatyczna – zabezpiecza ściany przed naelektryzowaniem,
zapobiega przyciąganiu kurzu i brudu
4. Podkład gruntujący – wzmacnia i wyrównuje chłonność podłoża.

Zakres działania NoEM
Przepuszcza naturalne stałe pole elektryczne ziemskie

100 000Hz

Ekranuje negatywne pola elektryczne
0,1 Hz

Ekranuje pole sieci domowej 230V-50Hz

Pozostawia możliwość odbioru sieci komórkowej i Wi-Fi

NoEM to skuteczność i funkcjonalność
• Przepuszcza naturalne ziemskie stałe pole elektryczne, które jest korzystne dla człowieka
• Ekranuje przez absorpcję zmienne pole elektryczne, które jest szkodliwe
• Nie zakłóca pracy urządzeń telekomunikacyjnych, takich jak telefony komórkowe i Wi-Fi
• Jest antyelektrostatyczny
• Ekranowanie nie wymaga uziemienia
• Wzmacnia podłoże, wyrównuje jego chłonność i zwiększa przyczepność
• Zwiększa wydajność farb dekoracyjnych
• Jest paroprzepuszczalny
• Tworzy matową, gładką powłokę bez spękań
• Nie chlapie, nie zostawia smug
Ekran NoEM - farba podkładowa, dzięki cząsteczkom wody uwięzionym
w strukturach porowatych ceramiki, ekranuje zmienne pole elektryczne poprzez absorpcję.

Uniwersalność stosowania
NoEM przeznaczony jest dla wszystkich podłoży mineralnych:
• tynków gipsowych i cementowych,
• cementowo-wapiennych,
• wapiennych,
• cienkowarstwowych tynków mineralnych i akrylowych,
• betonu,
• płyty gipsowo-kartonowej.

NoEM jest idealnym podkładem pod każdy
rodzaj farb białych i barwionych stosowanych
wewnątrz pomieszczeń. Działa stale w dzień
i w nocy, nie zmieniając swoich właściwości
ekranujących nawet przez 10 lat.

NoEM w Twoim otoczeniu
Ekran znajduje szczególne zastosowanie w miejscach narażonych na ciągłe działanie
pól elektromagnetycznych pochodzących od sieci energetycznych i urządzeń elektrycznych, jak np.:
• salony,
• pomieszczenia biurowe,
• jadalnie,
• sale konferencyjne,
• sypialnie,
• budynki użyteczności publicznej: szkoły, szpitale,
• przedpokoje,
przychodnie, biurowce, zakłady produkcyjne itp.o
NoEM będzie w pełni skuteczny, gdy zadbasz o odpowiednią wilgotność pomieszczenia – ważne,
by była większa niż 35%. Pamiętaj, że optymalna, najbardziej komfortowa i korzystna dla Twojego
zdrowia wilgotność względna powietrza to 60%.

NoEM chroni Ciebie i Twoich bliskich
przed szkodliwym działaniem pola elektrycznego!
SELENA S.A.
ul. Wyścigowa 56E, 53-012 Wrocław
Selena Contact Center 801 350 500, www.noem.co

