
Pewna ochrona przed niebezpiecznym 
smogiem elektromagnetycznym

TYNKI OCHRONNE



W edług badań naukowych: smog elektro-
magnetyczny, wywoływany przez linie 

wysokiego napięcia, instalacje telefonii komór-
kowej, radiowe i telewizyjne, przenika nawet 
przez ściany domu i może szkodzić naszemu 
zdrowiu.  

Różnorakie upośledzenia zdrowia, jak rozwój 
nowotworów, zaburzenia gospodarki hormo-
nalnej, osłabienie systemu odpornościowego 
lub uszkodzenia centralnego i wegetatywnego 
systemu nerwowego coraz częściej kojarzone 
są z oddziaływaniem  promieniowania. 

Bezpieczeństwo dzięki tynkom ochronnym 
Liczne ekspertyzy i certyfi katy1 potwierdzają: 
Tynki ochronne FARADAYUS chronią w 99,99% 
przed smogiem elektromagnetycznym, który 
oddziałuje z zewnątrz na chronioną powierzchnię 
mieszkalną. Również w mieszkaniach poprzez 
używanie urządzeń elektrycznych, odbiorników 
telewizyjnych, komputerów lub telefonów bez-
przewodowych powstają zakłócające pola elek-
tromagnetyczne. 

Zewnętrzna ochrona przed 
smogiem elektromagnetycznym   

Zewnętrzna i wewnętrzna ochrona przed 
smogiem elektromagnetycznym (strefa ochronna)

Pewnym zabezpieczeniem jest ułożenie od-
dzielnych, pokrytych systemem FARADAYUS 
stref ochronnych, jak na przykład w sypialniach 
czy pokojach dziecięcych. W tych pomieszcze-
niach system FARADAYUS gwarantuje doda-
tkowo oprócz ochrony przed promieniowaniem 
o wysokiej częstotliwości prawie stuprocento-
we zabezpieczenie przed promieniowaniem o       
niskiej częstotliwości. 
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Strefa ochronna

ochrona brak ochrony ochrona ochrona 
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Nowy budynek Stare budownictwo i rewitalizacja

Telefony bezprzewodowe, komórkowe i 
urządzenia elektryczne, które powodują smog 
elektromagnetyczny nie powinny być stosowa-
ne w tych strefach ochronnych. 
Strefy ochronne z reguły nie utrudniają działania 
telefonów komórkowych.

Czym właściwie jest smog elektromagnetyczny?

Powszechnie za smog elektromagnetyczny uważa się pola elektro-
magnetyczne i promieniowanie, spowodowane urządzeniami techni-
cznymi. Smog elektromagnetyczny powstaje zarówno przy wysokich 
(100 kHz–100 GHz) jak i niskich (< 100 kHz) częstotliwościach. 

Gdzie powstaje smog elektromagnetyczny?

Źródła emisji poza pomieszczeniami mieszkalnymi 
• przewody wysokiego napięcia, kable ziemne, instalacje          
                  kolejowe 
• telefony bezprzewodowe, WLAN 
• telefonia komórkowa, instalacje radiowe i telewizyjne

Źródła emisji w pomieszczeniach mieszkalnych 
• urządzenia elektryczne 
• instalacje elektryczne 
• telefony bezprzewodowe 
• sieci komputerowe (LAN), WLAN

Proste zastosowanie w nowych 
budynkach i przy rewitalizacji  

Tynki ochronne FARADAYUS marki 
PROFI BAUSTOFFE nie tylko chronią 
skutecznie przed smogiem elektroma-
gnetycznym z zewnątrz i wewnątrz, lecz 
są również proste w zastosowaniu. Za-
stosowanie FARADAYUS nie wymaga 
ani zwiększonego nakładu pracy ani 
materiałów. Obróbka następuje w ciągu 
normalnego tynkowania lub renowacji. 
Zakres ochrony wynika z kombinacji za
FARADAYUS jak i wielkości oraz rodzaju 
budowy okien i drzwi (względnie jakości 
zastosowanych folii ochronnych). 

ZASTOSOWANIE PRODUKT

Elewacja: FARADAYUS system do elewacji /fasad 

Tynk wewnętrzny (ściana i sufit): FARADAYUS tynki wewnętrzne 

Szpachlowanie: FARADAYUS szpachla renowacyjna 

Podłogi/jastrych: FARADAYUS system do podłóg
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Buduj na naszej jakości i 
zaufaniu! 

CENTRALA
Ernstbrunner Kalktechnik GmbH
Mistelbacher Straße 70–80, A-2115 Ernstbrunn 
T: +43/2576/2320-0, F: +43/2576/2320-45

INTERBAUVERTRIEB – Generalny Importer
33-100 Tarnów, ul. Wałowa 2/5
Mobil: +48/ 603 628 630
T: +48/14/ 656 30 00, F: +48/14/ 656 30 01

Mail: mail@profibaustoffe.pl
  


