
PROFESJONALNA 
OCHRONA 
TWOJEGO 
BIZNESU

4 w1
EKRAN POLA ELEKTRYCZNEGO

PODKŁAD GRUNTUJĄCY

FARBA BIAŁA

POWŁOKA ANTYELEKTROSTATYCZNA

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



Pole elektromagnetyczne może oddziaływać 
na Twoje zdrowie i samopoczucie 

Człowiek jest „istotą elektryczną”. Prądy elektryczne w naszym ciele odpowiadają za reakcje biochemiczne i regulują 
niezbędne procesy – od trawienia do pracy mózgu. Pole elektryczne emitowane przez urządzenia jest pochłaniane 
przez nasz organizm i ma na niego wpływ.

Długotrwałe oddziaływanie pola elektromagnetycznego nawet o małym natężeniu może powodować złe 
samopoczucie i zakłócać podstawowe funkcje życiowe.

Dynamiczny rozwój nowych technologii takich jak elektronika, informatyka, telekomunikacja, nawigacja 
satelitarna, czy urządzenia diagnostyczne i przemysłowe, sprawił, że konieczne stało się opracowanie skutecznych 
metod chroniących przed elektrosmogiem.

Na nasze zdrowie i samopoczucie negatywnie oddziałują zwłaszcza pola elektromagnetyczne niskich 
częstotliwości. Nie wywołują one skutków termicznych, ale są indukowane w ludzkim ciele zakłócając 
jego prawidłowe funkcjonowanie.

Długotrwałe narażenie na pole elektromagnetyczne 
niskich częstotliwości może wywołać następujące objawy:*

*  Na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia 
i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na zagrożenia spowodowane czynnikami fizycznymi 
(polami elektromagnetycznymi) z dnia 26 czerwca 2013 r.

BÓLE GŁOWY MDŁOŚCI ZABURZENIA
NASTROJU

PRZEWLEKŁE
ZMĘCZENIE

PODWYŻSZENIE
TEMPERATURY CIAŁA BEZSENNOŚĆ

ZAKŁÓCENIA
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ZAKŁÓCENIE
PRACY MIĘŚNI

ZAKŁÓCENIA
PRACY MÓZGU
I INNYCH NARZĄDÓW

Pole elektromagnetyczne jest częścią przyrody, a jego naturalnymi źródłami są Kosmos, Słońce, Ziemia  
i wyładowania atmosferyczne. Elektryczny charakter ma nawet budowa atomu, który składa się z ujemnych 
elektronów i naładowanych dodatnio protonów.

Wraz z rozwojem elektryfikacji wzrosło natężenie sztucznych pól elektromagnetycznych.
Urządzenia wytworzone przez człowieka emitują odmienne od naturalnych częstotliwości,
niekorzystne dla organizmu pole elektromagnetyczne nazywane elektrosmogiem.

Źródła pola elektromagnetycznego w Twoim otoczeniu:

LINIE TRAMWAJOWE
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Wszystkie 
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podłączone do sieci 

emitują zmienne 
pole elektromagnetyczne

o częstotliwości
50-60 Hz,

nawet jeżeli
są wyłączone

Czym jest pole elektromagnetyczne
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Wciąż niezbadane pozostają długofalowe skutki
oddziaływania pól elektrycznych na zdrowie.
Negatywny wpływ pól elektromagnetycznych
na organizm człowieka potwierdzają między-
narodowe organizacje m.in. WHO (publikacja Pola 
skrajnie niskich częstotliwości), czy Międzynarodowa 
Agencja ds. Badań nad Rakiem (IARC). Według tych
instytucji fale z zakresu niskich częstotliwości mogą
przyczynić się do rozwoju nowotworów.

Na szkodliwość pól elektromagnetycznych zwraca
uwagę Unia Europejska. 1 lipca 2016 r. w życie 

weszła Dyrektywa w sprawie minimalnych wymagań
w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących 
narażenia pracowników na zagrożenia spowodowane 
czynnikami fizycznymi (polami elektromagnetycznymi)
z dnia 26 czerwca 2013 r. Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego reguluje limity narażenia pracowników
na pole elektromagnetyczne indukowane wewnątrz
ciała na poziomie 1,1 V/m. Dyrektywa nakłada 
na pracodawców obowiązek oceny zagrożenia 
i zastosowania środków chroniących pracowników 
przed szkodliwym oddziaływaniem elektrosmogu.

Wielka Brytania
Na Wyspach obowiązują wytyczne brytyjskiego Krajowego Zespołu 

ds. Ochrony Radiologicznej (National Radiological Protection Board)
i normy europejskie.

W Europie obowiązują różne przepisy w zakresie ochrony
przed elektrosmogiem
46% Europejczyków jest zaniepokojonych możliwym wpływem 
elektrosmogu na zdrowie*.

* Badania TNS Opinion & Social na zlecenie Komisji Europejskiej (2010 r.)

Niemal 13 milionów Europejczyków (od 3 do 5% 
populacji) może cierpieć na elektrowrażliwość 
– nadwrażliwość na pola elektromagnetyczne występujące
w środowisku*.

*Na podstawie danych z Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

Przypadłość ta nosi różne nazwy: syndrom Wi-Fi, syndrom 
mikrofali, czy elektrowrażliwość 
(electro-sensitivity)

Pole EM może negatywnie wpłynąć na nasze zdrowie i samopoczucie.
Na problem elektrosmogu zwracają uwagę
międzynarodowe organizacje m.in. WHO i Unia Europejska.

Polska
W Polsce, na podstawie Rozporządzenia Ministerstwa
Środowiska z dnia 30 października 2003 r. dopuszczalny 
poziom pól elektrycznych na terenach pod zabudowę 
wynosi 1000 V/m.

Szwecja
Około 250 tys. Szwedów dotkniętych jest elektrowrażliwością.
W Szwecji nadwrażliwość na pole elektromagnetyczne
jest uznana za niepełnosprawność i uprawnia do uzyskania
odszkodowania.
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• Linie wysokiego napięcia
• Instalacja elektryczna w ścianach, podłogach, suficie

Wynalazcą innowacyjnej technologii zastosowanej do pro-
dukcji ekranu NoEM jest dr inż. Stanisław Wosiński (ur.1960), 
polski uczony, konstruktor i wynalazca. Naukowiec przez wiele lat 
zajmował się badaniami właściwości wody i ceramiki – substan-
cji, które fascynowały go od dawna. W rezultacie opracował 
pierwszą na świecie technologię, która ekranuje przez 
absorpcję pole elektryczne z zakresu niskich częstotliwości.

Ceraqion Technology to w pełni ekologiczna i przyjazna 
środowisku technologia, która swoje działanie zawdzięcza 
niezwykłym właściwościom ceramiki i wody. W ramach 

technologii opracowano mikrokompozyt składający się 
z porowatej matrycy ceramicznej.

Jak działa Ceraqion Technology?

Absorpcja dielektryczna wody zależy od jej stanu skupienia – 
woda uwięziona w mikroporach wykazuje podobne zdolności 
absorpcyjne do lodu i pochłania energię z zakresu od 0,1 Hz 
do 100 kHz. 
Dzięki unikalnej strukturze Ceraqion Technology 
pochłania pole elektryczne i nie wymaga uziemienia.

Pole elektryczne niskich częstotliwości jest emitowane
przez urządzenia, które otaczają Cię na co dzień.

• Tomograf komputerowy
• Elektromagnetyczne stymulatory pracy nerwów
• Elektryczne narzędzia chirurgiczne

SZPITALE

Pracownia tomografii komputerowej
stanowi zagrożenie dla zdrowia lekarzy elektrokardiologów, 

pielęgniarek oraz pacjentów biorących udział w badaniu.

• Lodówki
• Kuchenki mikrofalowe
• Grzejniki elektryczne
• Telewizory
• Rzutniki

Ze względu na miękkie tkanki i niewielką
masę ciała dzieci są bardziej podatne

na negatywne oddziaływanie elektrosmogu.

PRZEDSZKOLA/ŻŁOBKI

Ze względu na miękkie tkanki i niewielką
masę ciała dzieci są bardziej podatne

na negatywne oddziaływanie elektrosmogu.

• Czytniki kart
• Monitoring, systemy antywłamaniowe
• Komputery
• Kserokopiarki

BIURO

W biurach występuje duże nagromadzenie urządzeń
emitujących niekorzystne dla zdrowia częstotliwości.

Natężenie pola elektrycznego przy przewodach i listwach
zasilających, które często znajdują się w pobliżu biurka pracownika, 

może wynosić nawet 1000 V/m.

• Grzejniki elektryczne
• Grzejniki plazmowe
• Nadajniki do transmisji danych

Niektórzy pracownicy np. operatorzy zgrzewarki
dielektrycznej mogą być narażeni

na niebezpieczne dla zdrowia natężenie pola elektrycznego.

PRZEMYSŁ

Niektórzy pracownicy np. operatorzy zgrzewarki
dielektrycznej mogą być narażeni

na niebezpieczne dla zdrowia natężenie pola elektrycznego.

• Agregaty prądotwórcze
• Nadajniki komunikacji w okrętach podwodnych
• Radary

BRANŻA WOJSKOWA

Długotrwałe narażenie na działanie radarów
stosowanych w branży wojskowej może być

odpowiedzialne za występowanie takich chorób,
jak nowotwory, zaburzenia płodności, czy zaćma.*

* WHO, Electromagnetic fields and public health:
radars and human health

Wyjątkowy w skali światowej wynalazek zyskał patent i liczne nagrody m.in. Złoty Medal na Międzynarodowej Wystawie
Wynalazczości w Genewie, Nagrodę Specjalną Instytutu Współpracy Europejskiej, czy Medal Marii Curie-Skłodowskiej

Niezwykłe właściwości Ceraqion Technology zostały wykorzystane do produkcji ekranu NoEM.
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Ekran pola elektrycznego
Ekranuje przez absorpcję pole elektryczne
z zakresu niskich częstotliwości, poprawiając 
bezpieczeństwo i komfort otoczenia,

w którym przebywamy na co dzień. Ochronę przed polem 
elektrycznym zapewnia już jedna warstwa preparatu.

Farba biała
Wydajna, kryjąca farba biała tworzy
gładką, matową powłokę bez spękań
i przeznaczona jest do wszystkich

rodzajów podłoży mineralnych.

Powłoka antyelektrostatyczna
Zapobiega osadzaniu się brudu i kurzu
na ścianach i sufitach, ułatwiając utrzymanie 
czystości w budynkach wielkopowierzchnio-

wych takich jak hale, sale konferencyjne, czy kościoły. 

Podkład gruntujący
Wzmacnia podłoże, wyrównując jego 
chłonność i zwiększając przyczepność. 
Ułatwia szybkie doprowadzenie mieszkania 

do stanu deweloperskiego i doskonale sprawdzi się jako 
baza pod farby dekoracyjne.

Ekran NoEM Electro Protector 4w1

NoEM  4 w1
NoEM Electro Protector 4w1 to innowacyjny ekran w postaci farby 
podkładowej, który łączy funkcje ekranu pola elektrycznego, farby białej, 
powłoki antyelektrostatyczneji podkładu gruntującego.

NoEM ekranuje pole elektryczne niskich częstotliwości w zakresie od 0,1 do 100 000 Hz, emitowane przez 
wszystkie urządzenia zasilane prądem. Ekran blokuje lub przepuszcza określone pasma częstotliwości – absorbuje 
szkodliwe pole elektryczne z zakresu niskich częstotliwości, w tym pole sieci domowej 50 Hz. Nie blokuje naturalnych 
częstotliwości, do których nasz organizm jest przystosowany od setek tysięcy lat. Przepuszcza stałe pole ziemskie 
nie tworząc efektu „klatki Faradaya”, nie zakłóca też działania sieci Wi-Fi i sygnału komórkowego. 

Skuteczny i trwały
•  Przy dokładnym pomalowaniu i optymalnej wilgotności 

powietrza (ok. 60%) NoEM absorbuje 99% pola 
elektrycznego w pomieszczeniach

•  Nie zmienia swoich właściwości ekranujących nawet 
przez 10 lat 

Praktyczny i uniwersalny
•  Nie wymaga uziemienia
•  Pozwala na korzystanie z sieci komórkowej i Wi-Fi
•  Łatwy w użyciu: nie chlapie i nie zostawia smug

•  Jest paroprzepuszczalny
•  Nadaje się do wszystkich rodzajów podłoży mineralnych 

Gdzie stosować NoEM?
•  Sale konferencyjne
•  Obiekty biurowe
•  Szkoły, przedszkola
•  Szpitale
•  Instytucje użyteczności publicznej
•  Serwerownie
•  Stacje transformatorowe

Zakres działania

WŁAŚCIWOŚCI
Ekranowanie nowej generacji oparte o absorpcję
dielektryczną całkowicie przepuszcza działające
dobroczynnie na człowieka stałe pola elektryczne, 
wybiórczo absorbuje zakres najbardziej szkodliwych 
częstotliwości, nie zakłócając przy tym pracy urządzeń 
telekomunikacyjnych. Specjalny opatentowany dodatek 
sprawia, że farba świetnie ekranuje pole elektryczne,
a dzięki dyspersji akrylowej z dodatkiem wysokiej jakości 
wypełniaczy, stanowi idealny podkład do malowania 
ścian i sufitów. Posiada dobrą przepuszczalność pary 
wodnej (w klasie farb akrylowych). Tworzy matową
i gładką powłokę bez spękań i stanowi doskonałe
podłoże pod każdy rodzaj farb wewnętrznych dekoracyjnych. 
Podczas aplikacji nie chlapie i nie pozostawia smug. 

ZASTOSOWANIE NoEM
NoEM przeznaczony jest do wszystkich rodzajów 
wysezonowanych podłoży mineralnych:
•  Tynków gipsowych i cementowych
•  Cementowo-wapiennych
•  Wapiennych
•  Cienkowarstwowych tynków mineralnych i akrylowych
•  Betonu
•  Płyty gipsowo-kartonowej

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU
Ekran NoEM występuje w postaci gotowej do malowania. 
Podkładu nie można mieszać z innymi substancjami, 
w razie konieczności farbę można rozcieńczyć wodą 
maksymalnie do 5%. Aby preparat był w pełni skuteczny, 
należy zadbać o odpowiednią wilgotność pomieszczenia 
(>35%). Optymalna, najbardziej korzystna dla zdrowia 
wilgotność względna powietrza w pomieszczeniu to ok. 60%.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Podłoże powinno być czyste, odtłuszczone, suche, stabilne, 
nośne, wolne od plam, wykwitów i pozbawione substancji 
obniżających przyczepność (kurz, brud, wosk, tłuszcz). 
Należy dokładnie usunąć stare powłoki malarskie 
i inne warstwy o słabej przyczepności, co jest szczególnie 
ważne w przypadku farb klejowych i wapiennych. 
Powierzchnie porośnięte grzybami i pleśniami oczyścić 
mechanicznie, dokładnie umyć, a następnie zabezpieczyć 
odpowiednim preparatem grzybobójczym.
Ubytki uzupełnić stosując gładź szpachlową.
Świeżo wykonane, silnie alkaliczne podłoża cementowe
i cementowo-wapienne należy malować po min.
4-tygodniowym okresie sezonowania, a tynki gipsowe
po 2-tygodniowym okresie sezonowania. Produkt idealnie
nadaje się na powierzchnie przeznaczone do malowania 
(np. tynki, gładzie gipsowe). Wszystkie produkty służące 
do przygotowania podłoża należy stosować zgodnie
z ich kartami technicznymi. Należy zabezpieczyć dokładnie 

powierzchnie nieprzeznaczone do malowania (okna, drzwi) 
oraz zabezpieczyć elementy metalowe przed korozją.

SPOSÓB UŻYCIA
•  Należy nanieść przynajmniej jedną warstwę ekranu 

NoEM w postaci farby na oczyszczoną powierzchnię.
•  Ekran można nakładać przez natrysk mechaniczny. 

Produkt ten należy nanosić w ilości zapewniającej 
uzyskanie jednolitej i równomiernej powłoki. 
Aby zwiększyć efekt ekranowania pola elektrycznego 
można nałożyć drugą warstwę farby. Należy ją 
nakładać po wyschnięciu pierwszej, stosując metodę 
„na krzyż” i pamiętając o zachowaniu jednego 
kierunku nakładania dla danej warstwy. Na jednej 
płaszczyźnie pracę należy prowadzić w sposób ciągły. 
Temperatura otoczenia, podłoża i materiału podczas 
wykonywania prac i wysychania farby powinna wynosić 
od +5˚C do +25˚C. Czas schnięcia farby w temperaturze 
+20˚C przy względnej wilgotności powietrza 65% 
wynosi ok. 6 h. Niska temperatura i wysoka wilgotność 
powietrza wydłużają okres schnięcia farby. Po użyciu 
narzędzia umyć dokładnie wodą.

PARAMETRY NATRYSKU
Parametry do natrysku urządzeniami typu AIRLESS:
wielkość dyszy 0,017-0,021 cal

kąt natrysku 50º

ciśnienie do 200 barów

filtr 60 mesh

dodatek wody do 5%

DANE TECHNICZNE (OPAKOWANIE 3,5 kg) 
odporność na szorowanie
na mokro

klasa I wg normy PN-C-81914:2003

temperatura stosowania
(podłoża, powietrza, materiałów)

od 5˚C do 25˚C

czas schnięcia ok. 3-6 h (w zależności od warunków wysychania)

wydajność ok. 5,5-7,7 m²/kg (w zależności od równości i nasiąkliwości)

gęstość 1.43 kg/dm3 ±5%

czyszczenie narzędzi wodą

stopień połysku matowy

wydajność z opakowania 3,5 kg od 18 do 25 m2 (w zależności od podłoża)

wydajność z opakowania 15 kg od 85 do 110 m2 (w zależności od podłoża)

efektywność ekranowania pola 
elektrycznego

ok. 30 dB w zakresie 0,1Hz-100 kHz (zależna od rodzaju 
podłoża i wilgotności względnej)

zużycie 0,14 kg/m2

SKŁADOWANIE I TRANSPORT
Farbę należy przewozić i przechowywać w suchych 
warunkach w oryginalnych, nieuszkodzonych 
opakowaniach w temperaturze od +5˚C do +25˚C. 
Chronić przed mrozem i bezpośrednim działaniem 
słońca. Po otwarciu, opakowanie należy szczelnie 
zamknąć i jak najszybciej zużyć. Tak przechowywany 
produkt posiada 12-miesięczny okres przydatności.

Dane techniczne

Ekranuje negatywne pola elektryczne0,1 Hz 100 000 Hz
Stałe pole ziemskie

pole sieci domowej 50 Hz
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NoEM Electro Protector 3w1 – dane techniczne

NoEM dla Twojego Biznesu 

KORZYŚCI WYKONAWCA INWESTOR

Chroni przed negatywnym oddziaływaniem pola elektrycznego z zakresu niskich częstotliwości ✓ ✓

Zapewnia bezpieczną przestrzeń do pracy ✓
Pochłania szkodliwe pole elektryczne, nie blokując fal radiowych, telewizyjnych, sieci komórkowej 
i Wi-Fi ✓ ✓
Zapewnia dziecku bezpieczne warunki do nauki, zabawy i snu, ekranując pole elektryczne 
w przedszkolu, żłobku, czy sypialni ✓

Skuteczność produktu można w łatwy sposób sprawdzić za pomocą miernika ✓ ✓

Wpisuje się w trend nowoczesnego, ekologicznego budownictwa ✓

Wyrównuje chłonność podłoża przygotowując je do dalszego malowania ✓

Stanowi idealną bazę pod farby kolorowe oraz pozwala na ich szybką i łatwą aplikację ✓
Jest wydajny i kryjący, w budynkach przemysłowych i publicznych sprawdzi się już po nałożeniu 
jednej warstwy ✓ ✓

Zwiększa efektywność i komfort pracy dzięki możliwości malowania natryskowego ✓

Ułatwia doprowadzenie mieszkań do stanu deweloperskiego ✓

Nie przyciąga brudu ani kurzu, zapobiega elektryzowaniu się ścian ✓ ✓

Pomaga w utrzymaniu czystych ścian przed kolejnym malowaniem ✓ ✓

NoEM 3 w1
NoEM Electro Protector 3w1 to pierwszy taki produkt w postaci folii,
łączący funkcje ekranu pola elektrycznego,
powłoki antyelektrostatycznej i folii paroizolacyjnej.

Ekran pola elektrycznego
Chroni przed polem elektrycznym z zakresu niskich częstotliwości od 0,1 do 100 000 Hz, pochłania 
pole sieci domowej 230 V – 50 Hz oraz pole emitowane przez kable doprowadzające prąd do urządzeń. 
Pozostawia możliwość odbioru fal radiowych, telewizyjnych, sieci komórkowej i Wi-Fi, a także 
przepuszcza naturalne, korzystne dla człowieka częstotliwości ziemskie. Ekran w postaci folii zawiera cząsteczki 
wody uwięzione w strukturach porowatych ceramiki, które pochłaniają przez absorpcję pole elektryczne niskich 
częstotliwości.

Powłoka antyelektrostatyczna
Zapobiega elektryzowaniu się powierzchni, gromadzeniu brudu i kurzu na ścianach, 
podłogach i poddaszach.

Folia paroizolacyjna
Przeciwdziała przenikaniu pary wodnej powstającej wewnątrz budynku do ścian, podłóg i poddaszy, chroniąc 
konstrukcję oraz izolację cieplną przed zawilgoceniem. Pomaga utrzymać w pomieszczeniach optymalną 
wilgotność względną.

Ekran NoEM w postaci folii świetnie sprawdzi się:

• W obiektach, w których zastosowano suchą zabudowę
• W biurach z systemem podłóg podniesionych
• Pod panele i płyty g-k

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU 

Ekran NoEM osiąga maksymalną skuteczność  przy  najbardziej korzystnej dla zdrowia wilgotności względ-
nej powietrza w pomieszczeniu wynoszącej ok. 60%.

SPOSÓB UŻYCIA

Ekran NoEM w postaci folii rozkładamy na powierzchnię pod panele lub pod płytę g-k.

SKŁADOWANIE I TRANSPORT 

Ekran NoEM w postaci folii należy przewozić i przechowywać w suchych warunkach, w oryginalnych, nie-
uszkodzonych opakowaniach, w temperaturze od -5˚C do +35˚C. Chronić przed mrozem i bezpośrednim 
działaniem słońca. Tak przechowywany produkt posiada 48-miesięczny okres przydatności.

ZASTOSOWANIE: 

 do ścian 
 sufitów 

 w pokoju 
 w sypialni
 w salonie 
 w jadalni 
 w gabinecie
 w sali konferencyjnej

 obiekty biurowe 
 szkoły
 przedszkola
 szpitale
  instytucje użyteczności publicznej
 serwerownie
 stacje transformatorowe

 TEMPERATURA 
STOSOWANIA

ZAKRES 
DZIAŁANIA

–5OC 

35OC 

EFEKTYWNOŚĆ 
EKRANOWANIA 

POLA 
ELEKTRYCZNEGO

GĘSTOŚĆ

DO WEWNĄTRZ WYDAJNOŚĆ
Z OPAKOWANIA

75m2

NoEM posiada szereg właściwości przydatnych w skutecznym prowadzeniu firmy

•   Pierwsza na świecie technologia ekranująca szkodliwe 
pole elektryczne z zakresu niskich częstotliwości 
przez absorpcję

•  Skuteczność potwierdzona badaniami*
•  Kryjąca i wydajna biała farba podkładowa

•  Podkład gruntujący, który wyrównuje chłonność 
podłoża i przygotowuje je do dalszego malowania

•  Powłoka antyelektrostatyczna zapobiegająca osadzaniu 
się kurzu i brudu na ścianach

Ekran NoEM Electro Protector 3w1 w postaci folii

*certyfikaty TÜV i Instytutu Energetyki
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Skuteczność i bezpieczeństwo
Certyfikat TÜV potwierdza skuteczność NoEM w tłumieniu pól elektrycznych.
Atest PZH świadczy o zgodności  produktu z wymogami higienicznymi, badania EC1 Plus, A+ i M1 informują
o spełnieniu europejskich przepisów dot. ograniczenia emisji Lotnych Związków Organicznych (VOC). 

Oznaczenie Kod
próbki Rodzaj materiału

A Materiał kontrolny – jedna warstwa zwykłej farby

B NoEM Electro Protector 4w1: ekran pola elektrycznego, farba biała, powłoka antyelektrostatyczna, podkład 
gruntujący – 1 warstwa

C NoEM Electro Protector 4w1: ekran pola elektrycznego, farba biała, powłoka antyelektrostatyczna, podkład 
gruntujący – 2 warstwy

D NoEM Electro Protector 4w1: ekran pola elektrycznego, farba biała, powłoka antyelektrostatyczna, podkład 
gruntujący – 1 warstwa pokryta farbą kryjącą

E NoEM Electro Protector 3w1: ekran pola elektrycznego, powłoka antyelektrostatyczna, folia paroizolacyjna

Ew
[V/m]

Ep [V/m]

A B C D E

400 390,40 2,70 1,00 3,90 0,90

1000 973,70 7,60 2,70 11,60 3,50

5000 4550,00 37,50 15,10 56,70 13,90

10000 9480,00 73,80 34,90 116,10 28,50

20000 19986,00 142,50 71,40 240,10 57,00

Ew
[V/m]

Ew SE [%]

A B C D E

400 2,400 99,325 99,750 99,025 99,775

1000 2,630 99,240 99,730 98,840 99,650

5000 9,000 99,250 99,698 98,866 99,722

10000 5,200 99,262 99,651 98,839 99,715

20000 0,070 99,288 99,643 98,800 99,715

Ew
[V/m]

Ew SE [dB]

A B C D E

400 0,211 43,414 52,041 40,220 52,956

1000 0,231 42,384 51,373 38,711 49,119

5000 0,819 42,499 50,400 38,908 51,119

10000 0,464 42,639 49,143 38,703 50,903

20000 0,006 42,944 48,947 38,413 50,903

Badania Instytutu Energetyki

Celem badań było wykazanie skuteczności ekranowania pola elektrycznego 50 Hz przez ekran NoEM w postaci 
farby i folii, z uwzględnieniem wilgotności powietrza i liczby warstw ekranującego materiału.

Zależność tłumienia badanych powłok izolacyjnych w zależności od natężenia pola elektrycznego 50 Hz
dla wilgotności 60%.

Badania zostały przeprowadzone przy pomocy 
profesjonalnego miernika pola elektrycznego
i magnetycznego.
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46% Europejczyków jest zaniepokojonych możliwym 
wpływem elektrosmogu na zdrowie*. Popularność 
zyskują innowacyjne technologie chroniące przed polem 
elektrycznym, które są coraz częściej wybierane także 
przez deweloperów. ECO-Classic, jako pierwszy 
deweloper w Polsce, zdecydował się na zastoso-
wanie ekranu NoEM na terenie gdańskiego 
osiedla Wolne Miasto. Ochrona przed elektrosmogiem 
wpisuje się  w ekologiczny, naturalny klimat inwestycji. 
Ściany pokryte ekranem NoEM chronią mieszkańców 
przed polem elektrycznym niskich częstotliwości
i zapewniają zdrową, bezpieczną przestrzeń do życia. 
Farba ekranuje i pochłania pole elektryczne, którego
źródłem są m.in. kable i instalacje w ścianach, czy sufitach.
Ekranowanie pola elektrycznego będzie miało 
pozytywny wpływ na życie mieszkańców 
– poprawi ich zdrowie, samopoczucie, a także zapewni 
lepsze warunki snu. 
Zastosowanie rozwiązań chroniących przed elektrosmo-
giem pozwoli zbudować wizerunek społecznie odpowie-
dzialnej firmy, a także wpisuje się w ideę nowoczesnego, 
zrównoważonego budownictwa.

*  Eurobarometr, Raport Parlament Europejskiego 
dot. pól elektromagnetycznych, czerwiec 2010 r.

Ekologiczne budownictwo wolne od elektrosmogu

Odwiedź stronę www.noem.co i znajdź produkt w najbardziej dogodnej dla siebie lokalizacji.

Selena S.A.
ul. Wyścigowa 56 E,
53-012 Wrocław, Polska
Tel: +48 801 350 500
Tel/WhatsApp: +48 664 446 633
Fax: +48 71 78 38 300
e-mail: kontakt@selena.com

NoEM jest dostępny w sklepach na terenie całej Europy
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www.noem.co


