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ElectroShield
Ґрунтувальне покриття для зменшення низько - та
високочастотного електромагнітного випромінювання у
приміщенні.

Опис продукту

Струмопровідний (антистатичний) спеціальний матеріал чорного кольору для зменшення
змінних електричних полів на великій площі (низька частота), наприклад, такого, як напруга
змінного струму в кабельних конструкціях, обладнанні, стінах і т.д., і зменшення
електромагнітних хвиль, наприклад, передавачі, радари, радіо, мобільні телефони, бездротові
телефони і т.д.

Сфера застосування

Дуже добре підходить для таких приміщень, як дитячі кімнати, спальні, вітальні, кабінети,
готельні номери, лікарняні палати, дитячі садки, школи і т.д. 

■  струмопровідна, зменшує випромінювання на більш ніж 99,5 %Властивості

■  не містить емісій та розчинників

■  водорозчинна, екологічно чиста, зі слабким запахом

■  сприяє адгезії

■  стійка до дифузії пари

■  величина паропроникності  < 0,1 м

Полімерна дисперсія згідно DIN 55945.В’яжуче

5 л, 12,5 лУпаковка/Розмір тари

ЧорнаКолірні відтінки

В прохолодному місці, але не на морозі. Термін зберігання складає бл. 12 місяців.Зберігання

■ Щільність: бл. 1,35 г/см3 Технічна характеристика

Disbon 973 KupferbandДодаткові продукти
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Застосування

Основи повинні бути міцними, сухими, вільними від забруднень і розділяючих речовин.
Дотримуватися вимог згідно DIN 18363

Придатні основи

Відносно придатності різних основ і їх необхідної попередньої обробки використовуйте технічну
інформацію № 650 «Основи і їх попередня обробка».

Підготовка основи

Валиком рівномірно густо нанесіть в одному напрямку методом "мокре по мокрому" з
допомогою грубого структурного валика. Це створює легку структуру апельсинової кірки. Для
отримання гладкої поверхні Electro Shield може бути тонко вирівняний з допомогою матеріалу
Caparol Akkordspachtel.

Метод нанесення

Electro Shield готовий до застосування. Добре переміщати перед застосуванням. Інструменти
після використання промити водою. 

Самоклейку мідну стрічку Disbon 973 Kupferband розмістити на достатній відстані (можливість
підключення) близько 20 см від області розеток, які повинні бути заземлені, та, при необхідності,
знежирити спеціальним розчинником.

Структура покриття

Electro Shield в нерозбавленому вигляді нанести в два шари. Між нанесенням першого та
другого шару залишити поверхню висохнути на приблизно 12 годин. Область з мідною стрічкою
попередньо обробити шляхом нанесення Electro Shield та Caparol Haftprimer або Capalac
Isolierspray.

Фінішний шар:

Electro Shield може бути перекритий матеріалами CapaSan, Caparol-Sensetiv або будь-якою
дисперсійною або латексною фарбою Сарагоl, а також скло шпалерами, флізеліновими
шпалерами Сараdесог і т.п.

На гладкій поверхні мін. 2 х 160 мл/м2. Це забезпечить середню товщину сухого шару бл. 145
мкм. На шорстких основах відповідно більше. Точна витрата визначається шляхом пробного
нанесення.

Витрата

Найнижча допустима температура при нанесенні та висиханні:
+5°С для основи та повітря.

Умови застосування

При температурі +20°С та відносній вологості повітря 65% покриття через 12 годин готове до
нанесення слідуючого шару. При більш низькій температурі та при більш високій вологості
повітря час висихання збільшується.

Період висихання

З'єднання приклеєної мідної стрічки з вимикачем для заземлення з метою захисту здійснюється
кваліфікованим електриком. Кожна суміжна область повинна бути з'єднана. З'єднання може
бути зроблено, наприклад, за допомогою дроту заземлення до електричної розетки. З цією
метою мідну стрічку з'єднати з розеткою. Вимогою для такого варіанту підключення є те, що
електрична установка повинна бути зроблена належним чином. Електрик повинен подбати про
це до початку робіт.

Вказівки

Повна ізоляція: Ідеальний захист від електромагнітного випромінювання досягається тільки при
безшовному екрануванні всієї кімнати. Не піддаються покриттю будівельні елементи, такі як
вікна, підлога та двері, що можуть привести до зниження загальної ефективності екранування.
Проте, ці області можуть бути поліпшені за рахунок відповідних для екранування матеріалів.

Сумісність: Electro Shield не слід змішувати з іншими матеріалами. 

Примітки

Зниження електромагнітних хвиль та низькочастотних полів було виміряно та підтверджено
професором університету збройних сил ФРН В, Паулі. Сертифікат надається за запитом

Рекомендації/Експертизи

Зберігати в недоступному для дітей місці. При нанесенні та висиханні забезпечити хорошу
вентиляцію. При використанні продукту забороняється їсти, пити та курити. При потраплянні в очі
та на шкіру відразу промити водою. При нанесенні матеріалу методом розпилення, не вдихайте
утворений туман. Не допускайте потрапляння у стічні води. Детальна інформація: див.
інструкцію з безпеки. 

Зверніть увагу (Станом на момент
друку)

На вторинну переробку віддавати тільки пусті ємкості. Залишки матеріалу після висихання
можуть бути утилізовані як будівельні відходи або як затверділа стара фарба, а також як
побутове сміття.

Утилізація

Для даної категорії продуктів (А/а): 30 г/л (2010). Цей продукт містить менше ніж 1 г/л ЛОС.Граничне значення для вмісту
ЛОС для країн ЄС

M-GP01Код продукту

Дисперсія штучної смоли, пігменти, карбонові волокна, карбонат кальцію, вода, адитиви,
консерванти (метилізотіазолінон, бензинізотіазолінон)

Декларація речовин, що входять
до складу продукту/ Вміст
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В даному друкованому виданні не розглядаються всі можливі основи, що застосовуються на
практиці, і їх обробка. При обробці поверхні, не включеної до цієї технічної інформації,
звертайтеся за консультаціями в компанію Caparol або до співробітників відділу збуту. Компанія
Caparol буде рада надати консультації з конкретних умов об'єкта.

Технічна підтримка

Телефон:+38 (044) 379 06 91

Факс:+38 (044) 379 06 85

e-mail: info@caparol.ua

Центр обслуговування клієнтів
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