
SUOJAA 
LÄHEISESI 
SÄHKÖKENTILTÄ

NoEM ELECTRO PROTECTOR 4IN1
on maailman ensimmäinen tuote, 
joka suojaa absorboimalla haitallisen säteilyn.

4 in1
SÄHKÖKENTTÄSUOJA

POHJAMAALI

VALKOINEN MAALI

ANTISTAATTINEN PINNOITE



Seinät – 50V/m-250V/m

Johdotus ja pistorasiat – 200V/m-1000V/m

Huoneen keskialue, kauempana sähkölähteistä – 5V/m
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Mitä sähkömagneettiset kentät (EMF) ovat?

Sähkömagneettinen säteily on yleinen ilmiö. Avaruus, maapallo, aurinko ja salamat ovat kaikki sen luonnollisia lähteitä. 
Maan luonnollisella sähkömagneettisella säteilyllä on myönteinen vaikutus ihmisen terveyteen. Viime vuosikymmeninä  
on kuitenkin sähkölaitteiden aiheuttama sähkömagneettinen säteily alkanut tunkeutua vaarallisella tavalla näihin  
luonnollisiin kenttiin tuottamalla taajuuksia, joita ympäristössämme ei luonnostaan ole. Sähkömagneettinen säteily  
on nykyään yli miljoona kertaa voimakkaampaa kuin 130 vuotta sitten.

Miten se toimii?

 

Sähkökenttien lähteet

• Sähkölaitteet, seinien, lattioiden ja kattojen sisässä oleva johdotukset
• Kaikki sähköllä toimivat koneet ja laitteet 

Sähkö ja kaikki sähköverkkoon yhdistetyt laitteet muodostavat säteileviä sähkökenttiä. Kaikki kaape-
lit, jatkojohdot ja pistorasiat muodostavat sähkökentän, vaikka niitä ei käytettäisikään.

Sähkömagneettisten kenttien lähteitä kotona
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 Sähkövalo – Kaikki sähköllä toimivat laitteet 
tuottavat erilaisia sähköisiä ja magneettisia kenttiä 
 Sähkökenttä – Ihmisen keho absorboi  
sähkökentän, joka vaikuttaa kehoon  
vahingollisesti 
 Magneettikenttä – Ihmisen keho absorboi 
magneettikentän, joka vaikuttaa kehoon 
vahingollisesti 
 Kaikki kaapelit, jatkojohdot ja pistorasiat muodos-
tavat sähkökentän, vaikka niitä ei käytettäisikään. 
Eri lähteistä muodostuvat sähkökentät menevät 
päällekkäin ja luovat voimakkaamman kentän, 
jonka arvot ylittävät turvallisuusrajat 
 Ihmisen aivot – Aivot ohjaavat kehoa lähettämäl-
lä sähköimpulsseja, ja matalataajuiset sähkökentät 
voivat vaikuttaa aivojen perustoimintaan 

SÄHKÖVALO
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Sähkömagneettiset kentät ja terveys

Viime vuosina sekä kansainväliset organisaatiot että eri maiden hallitukset ovat kiinnittäneet yhä enemmän huomiota 
sähkömagneettisten kenttien ihmiskehoon aiheuttamiin negatiivisiin vaikutuksiin.

Euroopan unioni

Euroopan unioni on tehnyt useita toimenpiteitä haitallisen sähkömagneettisen säteilyn vähentämiseksi (Euroopan  
parlamentin ja neuvoston direktiivi 26. kesäkuuta 2013). Tämä EU:n asetus on tullut voimaan kaikissa jäsenvaltioissa 1. 
heinäkuuta 2016. EU-direktiivi määrittelee sähkömagneettisen kentän voimakkuuden altistumisrajaksi 1,1 V/m taajuus-
alueella 1 Hz - 3 kHz (EU:n asettama standardi, joka koskee  ihmisen kehoon indusoitunutta kenttää).

Maailman terveysjärjestö (WHO)

Maailman terveysjärjestö (WHO) on myös todennut elektrosavusumun (keinotekoisesti syntyneen sähkömagneettisen 
kentän) aiheuttaman ongelman. WHO vahvistaa ”Erittäin pienitaajuiset kentät” julkaisussaan, että sähkö- ja magneetti-
kentillä on vaikutusta ihmiskehoon.

WHO:n (Maailman terveysjärjestö) suorittama tutkimus on osoittanut, että sähkömagneettisilla kentillä on kudoksen  
johtavuudesta riippumatta laajamittaisia vaikutuksia ihmisen kehoon, mikä voi paljolti riippua kehon koosta ja muodosta. 
Sen vuoksi lapset ovat erityisen herkkiä sähkömagneettisten kenttien negatiivisille vaikutuksille. Näiden julkaisujen tekijät 
korostavat, että kehon sisällä oleva sähkökenttä on voimakkaimmillaan silloin, kun ihmisellä on täydellinen kosketus 
maahan, ja sähkömagneettisten kenttien vaikutus ihmisen kehoon riippuu taajuudesta.

WHO:n (Maailman terveysjärjestö) ja Kansainvälisen syöväntutkimuslaitoksen (IARC) suorittamassa tutkimuksessa  
erittäin pienitaajuiset sähkömagneettiset kentät on luokiteltu mahdollisesti ihmisille syöpää aiheuttaviksi.

Iso-Britannnia

Iso-Britannia noudattaa Kansallisen säteilysuojeluviraston ohjeita ja Euroopassa voimassa olevia altistumista koskevia 
minimirajasuosituksia.

Suojele itsesi ja läheisesi sähkömagneettisten
kenttien negatiivisilta vaikutuksilta

NoEM SÄHKÖSUOJALLA

Selena Groupin ja kyvykkään Puolalaisen tiedemiehen Stanislaw Wosinskin välisen 
yhteistyön tuloksena on syntynyt NoEM, jossa käytetään ainutlaatuista Ceraqion-teknologiaa. 

Teknologia kehitettiin suojaamaan matalataajuisilta vaihtovirtakenttiltä alueella 0,1Hz -100 000Hz. 
Käänteentekevä keksintö sai patentin (PAT 221223), ja sen harvinaisia ominaisuuksia 

on nyt käytetty maalien valmistuksessa.



ENNEN NoEM-
MAALIN KÄYTTÖÄ

Sähkömagneettiset kentät vaikeuttavat kehon regeneroitumista 
unen aikana, sillä ne häiritsevät DNA:n uudistumisprosessia, 
joka on terveydellemme hyvin tärkeää. Kehon sisältämä vesi 
absorboi sähkömagneettista säteilyä. Lapsen keho absorboi hai-
tallista sähkömagneettista säteilyä enemmän, sillä lapsen keho 
sisältää enemmän vettä kuin aikuisen.

Sähkölaitteet, johdotus ja seinien sisältämät asennukset aiheuttavat 
aaltoja, jotka tunkeutuvat lapsen hermojärjestelmään.

NoEM-sähkösuoja suojaa tältä haitalliselta sähkömagneettiselta 
säteilyltä absorption avulla ja varmistaa, että lapsesi voi nauttia 
terveellisestä yöunesta.

Ennen NoEM-sähkösuojan 
käyttöä

NoEM-sähkösuojan käytön 
jälkeen

Sähkömagneettisten 
kenttien vaikutus uneen



NoEM SÄHKÖSUOJA  
TEHOKKUUTTA,  JONKA 
VAIKUTUKSET OVAT MITATTAVISSA

Tehdyt mittaukset osoittavat, että sähköken-
tän voimakkuus vähentyi sähkölaitteistojen 
läheisyydessä. Ennen käsittelyä sähkökentän 
voimakkuus oli 240V/m ja NoEM maalauk-
sen jälkeen se oli laskenut ja oli noin 5V/m.

On tieteellisesti osoitettu, että  
ohjeiden mukaisesti levitettynä  
suhteellisen kosteuden ollessa noin 
60% NoEM-maalin suojateho on 99%. 

NoEM vähentää merkittävästi 
sähkömagneettista kenttää 
ympäristössäsi.
Kokeile itse!

www.noem.co

NOEM-MAALIN 
KÄYTÖN JÄLKEEN



NoEM-maalilla on 4 erilaista ominaisuutta

1.   Sähkökenttäsuoja – suojaa matalataajuisilta sähkökentiltä ja absorboi  
ne alueella 0,1Hz - 100,000Hz

2.  Valkoinen maali – peittää tehokkaasti ja voidaan jättää valkoiseksi viimeistelymaaliksi 
(esimerkiksi sisäkattoihin)

3.  Antistaattinen pinnoite – suojaa seiniä staattiselta sähköltä, estää pölyn ja lian kerääntymistä 
4. Pohjamaali – vahvistaa ja tasaa pintaimeytymistä

NoEM-suoja-alue

NoEM on tehokas ja käytännöllinen

• Ei häiritse maan luonnollisia, ihmisen keholle edullisia kenttiä
• Suojaa absorboimalla erilaiset haitalliset sähkökentät
• Ei häiritse viestintävälineiden, kuten matkapuhelimien ja Wi-Fi-laitteiden toimintaa
• Sillä on antistaattiset ominaisuudet
• Suojaus toimii asianmukaisesti ilman maadoitusta
• Vahvistaa ja tasoittaa pintaa parantaen sen tarttumiskykyä
• Tehostaa dekoratiivisten pintamaalien vaikutusta
• On täysin läpäisevä
• Tekee sileän ja säröttömän mattapinnan ilman halkeamia
• Ei roisku eikä jätä raitoja

NoEM-pohjamaali suojaa absorboimalla sähkökenttää 
käyttäen huokoisissa keramiikkarakenteissa vangittuna olevia vesimolekyylejä.

Käytön monipuolisuus

NoEM on tarkoitettu kaikille mineraalipohjille:
• sementti- ja kipsirappauksille,
• sementtikalkille,
• kalkille,
• ohuille mineraali- ja akryylirappauksille,
• betonille,
• kipsilevyille.

NoEM ympäristössäsi

Suojaa käytetään erityisesti alueilla, jotka ovat vahvavirtalaitteiden  
ja sähkölaitteiden vuoksi jatkuvasti alttiina sähkömagneettisille kentille:
• makuuhuoneet,
• oleskelutilat,
• ruokailuhuoneet,
• eteiset,

• toimistotilat,
• konferenssitilat,
•  julkiset rakennukset: koulut, sairaalat, leikkaussalit, 

toimistorakennukset, tuotantohallit yms.o

Parhaan NoEM-suojaustehon saavuttamiseksi varmista, että huoneen kosteus on yli 35%. 
Ihmisen terveydelle ihanteellinen ilman suhteellinen kosteus on 60%.

NoEM on täydellinen pohjamaali kaikille sisätiloissa 
 käytettäville valkoisille tai värillisille maaleille.  

Se vaikuttaa jatkuvasti, päivällä ja yöllä, suojaavien 
ominaisuuksien muuttumatta jopa 10 vuotta.

NoEM suojaa sinua 
ja läheisiäsi sähkökenttien 
haitallisilta vaikutuksilta!

www.noem.co

Suojaa kodin sähköverkolta 230V-50Hz

Ei vaikuta maan luonnollisiin kenttiin
Suojaa haitallisilta sähkökentiltä

100 000Hz

Mahdollistaa matkapuhelimen ja Wi-Fi -signaalin vastaanoton0,1 Hz




