
SKYDDA DINA 
ÄLSKADE MOT 
ELEKTRISKA FÄLT

NoEM ELECTRO PROTECTOR 4I1
är världens första produkt som skyddar 
genom att absorbera  skadlig 
elektrisk strålning. 

4 i1
SKYDD MOT ELEKTRISKA FÄLT

GRUNDFÄRG

VIT FÄRG

ANTISTATISK TÄCKNING



Väggar – 50 V/m-250 V/m

Ledningar och uttag – 200 V/m-1000 V/m

Mittpunkten i ett rum avlägset från elektriska källor – 5 V/m
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Vad är elektromagnetiska fält (EMF)?

EMF-strålning är en naturlig företeelse. Rymden, jorden, solen och blixtnedslag är alla naturliga sådana källor. Jordens 
naturliga EMF har en positiv inverkan på människors hälsa. Dock har EMF under de senaste decennierna som genere-
rats av elektriska apparater gjort farligt intrång på dessa naturliga områden, genom att tillföra frekvenser som inte före-
kommer naturligt i vår miljö. EMF-strålningen är över en miljon gånger mer intensiv mot vad den var för 130 år sedan.

Hur fungerar den?

 

Elektriska fältkällor

• Elinstallation, ledningar i väggar, golv och tak
•  Alla elektriska apparater och utrustning som drivs av elektriska fält som avges av elektricitet och all utrustning som är 

ansluten till den. 

Varje enskild kabel, förlängningssladd, uttag och apparater som avger ett elektriskt fält, även när de 
inte används.

EMF-källor i hemmet

SKYDDA DINA ÄLSKADE 
MOT ELEKTRISKA FÄLT

 Lampa – all utrustning som drivs av elektricitet  
utsöndrar olika typer av elektriska och magnetiska fält 
 Elektriska fält –  absorberas av och påver-
kar människokroppen 
 Magnetfält –  absorberas av och påverkar 
människorkroppen 
 Varje enskild kabel, förlängningssladd och elek-
triska uttag avger elektriska fält, även när de inte 
används. Fälten från olika källor sammanvävs 
och skapar ett starkare fält som når värden som 
överstiger maxgränsen 
 Mänskliga hjärnan – styr kroppen genom 
utsändning av elektriska impulser, lågfrekventa 
elektriska fält kan därför störa grundläggande 
hjärnfunktion 
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EMF och hälsa

De senaste åren har både internationella organisationer och regeringar ökat sitt fokus på de negativa effekterna som 
elektromagnetiska fält har på människokroppen. Europeiska Unionen: Aktiviteter har genomförts av Europeiska Unio-
nen för att minska de skadliga EMF-utsläppen (Direktiv av Europaparlamentet och rådet den 26 juni 2013).

Denna EU-förordningen skall genomföras i alla medlemsstater senast den 1 juli 2016. Gränsvärdet för den elektro-
magnetiska fältstyrkan hos de inducerade elektriska fälten i frekvensområdet från 1 Hz till 3 kHz och vid  1,1 V/m 
(maxvärdet som EU avser fälten inducera i den mänskliga kroppen). Världshälsoorganisationen (VHO) har även noterat 
problemet med elektrosmog (artificiellt utsända elektromagnetiska fält).

I sammanhang med extremt lågfrekventa fält, bekräftar Världshälsoorganisationen att effekterna av elektriska och 
magnetiska fält påverkar människans hälsa. Undersökningar utförda av VHO (Världshälsoorganisationen) har visat att 
oavsett graden av vävnadens ledningsförmåga, har EMF en skadeffekt på organ som till stor del beror på storlek och 
form. 

Därför anses barn vara särskilt utsatta för negativa effekter av elektromagnetiska fält. Författarna till dessa undersök-
ningar betonar att det elektriska fältet inuti vår kropp är som störst när vi har full kontakt med marken, och att effekten 
av elektromagnetiska fält på den mänskliga kroppen beror på dess frekvens. Forskning som utförs av VHO och Inter-
nationella byrån för cancerforskning (IARC) har klassificerat lågfrekventa elektromagnetiska fält som eventuellt cancer-
framkallande för människor. 

Storbritannien följer riktlinjer från den nationella strålskyddsnämnden och de europeiska minimigränsvärdenas krav.

Skydda dig själv dina älskade mot negativa 
effekter av elektriska fält med 
NoEM ELECTRO PROTECTOR

NoEM är resultatet av ett samarbete mellan Selena Group och ensamstående polska forskare 
och Stanislaw Wosinski där den unika Ceraqion-tekniken har använts. Tekniken har utvecklats 
för att skydda mot lågfrekventa elektriska växelfält som sträcker sig från 0,1 Hz till 100 000 Hz. 

Den revolutionerande uppfinning har fått ett patent (PAT 221.223) och dessa 
unika egenskaper har nu använts i färgproduktion.



INNAN NoEM 
HAR BLIVIT APPLICERAD

EMF gör det svårt för våra kroppar att regenerera när vi 
sover eftersom det stör DNA-återuppbyggnaden, som är 
avgörande för vår hälsa. EMF absorberas av vatten som 
finns naturligt i kroppen. Ett barns kropp absorberar mer 
skadlig EMF eftersom barnkroppen innehåller mer vatten 
än en färdigutvecklad kropp. Elektrisk utrustning, ledning-
ar och installationer inom väggarna avger vågor som 
tränger in i ett barns nervsystem. NoEM Skydd mot elektri-
citet fungerar som ett skydd mot denna skadliga strålning 
genom absorbering och kan garantera en säker och häl-
sosam nattsömn för ditt barn.

Innan NoEM skydd mot elektriska 
fält har blivit applicerad

Efter appliceringen av NoEM skydd 
mot elektriska fält

EMFs påverkan av sömn



NoEM ELECTRO PROTECTOR  
EFFEKTIVITET
MED MÄTBARA EFFEKTER

Effektmätningar visade att den elektriska 
fältstyrkan i närheten av elinstallationer 
före behandlingen av NoEM var 240 V/m 
och efter appliceringen sänktes till ca. 5 V/m.

Det är vetenskapligt verifierat att 
NoEM ska användas med hänsyn till 
rekommendationerna. Appliceringen 
vid en relativ luftfuktighet på ca. 60% 
medför ett skydd upp till 99%.  

NoEM minskar signifikant nivån  
av elektrosmog i din närhet. 
Prova den själv!

www.noem.co

EFTER APPLICERINGEN AV NoEM



NoEM har 4 olika egenskaper:

1.  Skydd mot elektriaka fält – avskärmar och absorberar elektriska fält  
med frekvenser mellan 0,1 Hz till 100 000 Hz

2. Vit färg – effektiv vid målning och kan användas som vit färg (till exempel, tak)
3.  Antistatisk täckning – skyddar väggar från statisk elektricitet, förhindrar attraktionen  

av damm och smuts 
4. Grundfärg – stärker och anpassar ytans absorbering

Omfattningen av NoEM elektriska skydd

NoEM är effektiv och funktionell 

• Stör inte jordens naturliga fältområden som är fördelaktiga för den mänskliga kroppen
• Avskärmar och absorberar skadliga variabla elektriska fältet
• Stör inte funktionen hos kommunikationsanordningar, såsom mobiltelefoner och WiFi
• Har antistatiska egenskaper
• Kräver inte jordning för att fungera korrekt
• Stärker ytan och förbättrar dess grepp
• Ökar effektiviteten av dekorativa färger eller tapeter
• Är heltäckande
• Ger en matt och slät yta utan sprickor
• Är lätthanterlig och förhindrar uppkomsten av märkbara penseldrag

NoEM grundfärg avskärmar de elektriska fälten med absorbering  
av vattenmolekyler inom strukturen av porös keramik.

Mångsidigheten av användningen av

NoEM är avsedd för alla mineraliska underlag:
• cement och gips,
• cement-kalk,
• kalk,
• tunn mineral- och akrylgips,
• betong,
• gipsskivor.

NoEM i din närhet

Skyddet är av speciell användning i områden som utsätts kontinuerligt för elektriska fält och elektrisk utrustning:

• sovrum,
• vardagsrum,
• matsalsrum,
• hallar,

• kontorsutrymmen,
• konferensrum,
•  offentliga byggnader: skolor, sjukhus , stödrum,  

kontorsbyggnader, produktionshallar osv.o

För att uppnå mest effektivt skydd är det viktigt att rummets luftfuktighet överskrider 35%. 
Den ideala fuktigheten som är mest fördelaktig för människans hälsa är 60%.

NoEM är en perfekt grundfärg för alla typer 
av färger som används inomhus. Den arbetar 

kontinuerligt, dag och natt, utan att ändra dess 
skyddsegenskaper i upp till 10 år.

NoEM skyddar dig och dina 
älskade mot de skadliga 
effekterna av elektriska fält!

www.noem.co

Avskärmar skadliga elektriska fält0,1 Hz 100 000 Hz
Jordens naturliga fält

Nätverk i hemmet 
med 50 Hz elektriska fält




