Iδιότητες των χρωμάτων YSHIELD

Τα χρώματα Yshield είναι βάσεως νερού, δεν περιέχουν ίχνος μετάλλων, και σαν
προέκταση αυτού δεν οξειδώνονται και έχουν απεριόριστη διάρκεια ζωής. Λόγω της
εφαρμογής σαν χρώματα, παρέχουν έναν γειωμένο συνεχή κλωβό Faraday ολικής
επιφανείας που δεν παρουσιάζει το φαινόμενο της πόλωσης, σε αντίθεση με υλικά που
περιέχουν ίνες μετάλλων, ή ίνες γραφίτη.
Η καμπύλη απομόνωσης είναι σε αντίθεση με τα υλικά βάσεως μετάλλων, ή ινών γραφίτη
σχεδόν γραμμική χωρίς να υπάρχει προτιμησιακή διεύθυνση της ταλάντωσης του πεδίου.
Η άλλη μεγάλη διαφορά είναι η φραγή έως και πολύ άνω των 18GHz.
Η τεχνολογία ωθεί πλέον τις ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές σε όλο και περισσότερο
υψηλές συχνότητες. Εφαρμόζοντας τα προϊόντα κόνεως ορυκτού γραφίτη της Yshield
έχουμε εξασφαλισθεί και έναντι μιας πιθανής μελλοντικής αλλαγής μιας πηγής
ακτινοβολίας σε νέο πιο υψίσύχνο φάσμα. Εφαρμόζονται από οποιονδήποτε ανειδίκευτο σαν απλά χρώματα τοίχου. Είναι
ορυκτής σύνθεσης, ακρυλικά βάσεως νερού, διαπνέοντα, χωρίς μέταλλα ή άλλες βλαβερές ουσίες, χωρίς διαλύτες και κπομπές.

Oικολογική διάσταση και συμμόρφωση
με τον ευρωπαικό κανονισμό εκπομπών (VOC-Emissionen)
Τα χρώματα της Yshield δεν περιέχουν κανενός είδους διαλύτες
ή άλλες βλαβερές ουσίες. Η περιεκτικότητα τους σε πτητικές
οργανικές ενώσεις (VOC) είναι μηδαμινές. Το χρώμα HSF54 περιέχει
μόνον 0,2gr VOC ανά λίτρο δηλαδή 150 φορές λιγότερο
από Ευρωπαϊκή απαίτηση που θα ισχύσει το 2010.
Οι παγίδες στην επιλογή των απομονωτικών χρωμάτων.
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Πριν προβούμε στον σχεδιασμό
μιας φραγής Η/Μ ακτινοβολίας
οφείλουμε να έχουμε κατανοήσει τα εξής:
10dB σημαίνουν μια φραγή κατά περίπου 90%
20dB σημαίνουν μια φραγή κατά περίπου 99%
30dB σημαίνουν μια φραγή κατά περίπου 99,9%
40dB σημαίνουν μια φραγή κατά περίπου 99,99%
50dB σημαίνουν μια φραγή κατά περίπου 99,999%

Ερώτηση: Έχω μια πηγή εξαιρετικά υψηλής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας της τάξεως των 10.000 μW/m2. Προτίθεμαι γι αυτό να
εφαρμόσω μια βαφή που επιτυγχάνει μείωση 99,99% της ακτινοβολίας αυτής. Είμαι εξασφαλισμένος;
Aπάντηση: Χρειάζονται 2 χέρια Yshield.
Διότι όσο κι αν το 99.99% φαντάζει εξαιρετικό ποσοστό μείωσης δεν ρίχνει την ανωτέρω ακτινοβολία κάτω από το διεθνές
θεσπισμένο όριο των 0,1 μW/m2.
(Η θέσπιση των ορίων διεθνώς ακολουθεί την οδηγία SBM-2003, A3. Standards of the Building Biology Guidelines).
Μείωση των 10.000 μW/m2 κατά 99,99 % (40 dB) δίνουν εναπομείνασα ακτινοβόληση 1 μW/m2 δηλαδή δεκαπλάσια
του θεσπισμένου ορίου.
Η φραγή στην ακραία αυτήν περίπτωση όφειλε να είναι στα 50dB (99,999%), που επιτυγχάνονται π.χ.
με 2 χέρια του χρώματος Yshield HSF54.
Ο βασικός κανόνας που ακολουθούμε λοιπόν στα χρώματα φραγής Η/Μ ακτινοβολίας
είναι -σε αντίθεση με τα απλά χρώματα- η απαίτηση να μας απαντηθούνε δύο ερωτήσεις:
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Ερώτηση 1: Πόσα m2 αποδίδει το 1Lt συγκεκριμένου χρώματος.
Ερώτηση 2: Σε αυτά τα m2 απόδοσης, πόσα dB μείωσης πέτυχε το συγκεκριμένο χρώμα.
Όποιος θέλει να συγκρίνει το πραγματικό κόστος δύο χρωμάτων φραγής πρέπει να βρει τι στοιχίζει
ένα τετραγωνικό μέτρο βαμμένης επιφάνειας σε σύγκριση με την επιτευχθείσα μείωση σε dB.
Ποτέ δεν συγκρίνουμε το κόστος ανά m2 βαμμένης επιφάνειας αφήνοντας έξω το αποτέλεσμα φραγής, και βέβαια ποτέ δεν
συγκρίνουμε δύο χρώματα φραγής με βάση την τιμή ανά λίτρο. Στην τελευταία περίπτωση μπορεί να καταλήξουμε στο
συχνότατο φαινόμενο όπου χρώματα με την μισή τιμή ανά λίτρο σε σύγκριση με κάποια άλλα, να στοιχίζουν στο m2 διπλάσια
από τα πρώτα, για να επιτύχουν την ίδια φραγή. Κι αυτό επειδή απαιτούν τετραπλάσια κατανάλωση για τον ίδιο στόχο dB.
Τα χρώματα της Yshield αποδίδουν λόγω άλλης σύνθεσης τους, περίπου 4-πλάσια m2 από τον ανταγωνισμό.
Πρακτικά: 1Lt χρώματος Yshield αποδίδει 7,5 μονωμένα στα 40dB απαιτώντας πάντα 1 μόνον χέρι.
Η εφαρμογή σε 2 χέρια είναι σπανία και γίνεται μόνον σε ακραίες καταστάσεις (50 dB).

Eφαρμογή του χρώματος YSHIELD

Υπάρχουν όμως και πολλά άλλα αποκλειστικά πλεονεκτήματα του Yshield: Δεν απαιτούνται οι επίπονες εργασίες στρωσίματος
του χρώματος επειδή είναι το μόνο που δίνει απόλυτα λεία επιφάνεια. Αυτό διότι δεν στηρίζεται σε ίνες αλλά σε πούδρα
γραφίτη. Η επιφάνεια του λόγω της απουσίας ινών φράσσει τις Η/Μ ταλαντώσεις υπό οποιαδήποτε γωνία. Στα χρώματα ίνας
απαιτείται οπωσδήποτε -για τον λόγο της ταλάντωσης και μόνον- και ένα οριζόντιο χέρι.
Το πέρασμα χρωμάτων με το ρολό σε οριζόντια κίνηση είναι μια επίπονη εργασία. Το ένα και μοναδικό χέρι του Yshield
εξοικονομεί ολόκληρα μεροκάματα. Το Υshield στεγνώνει σε 12-24 ώρες και βάφεται με οποιοδήποτε χρώμα του εμπορίου...
Απλή εφαρμογή: Τα χρώματα κατά Η/Μ ακτινοβολίας σε αντίθεση με ταπετσαρίες ή πλέγματα ακολουθούν εύκολα και χωρίς
κενά με μια απλή επάλειψη κάθε πολύπλοκη επιφάνεια. Κάθε ελαιοχρωματιστής ή κάθε ερασιτέχνης μπορεί να βάψει με τα
χρώματα αυτά χρησιμοποιώντας ένα κοινό ρολό. Όσο για το αστάρωμα μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε γνωστό υλικό
προεπάλειψης του εμπορίου που είναι κατάλληλο για τα κοινά ακρυλικά ή πλαστικά χρώματα. Χάρις στην γείωση όλη η
ακτινοβολία απάγεται και οδηγείται στο έδαφος.
Κλείνουμε το ρεύμα πριν από την εφαρμογή του χρώματος.
Σε όλες τις μονωμένες περιοχές πρέπει ο ηλεκτρικός πίνακας να έχει ρελαί ασφαλείας.
1. Συναρμολογούμε την πλάκα γείωση όπως φαίνεται στην εικόνα.
2. Τοποθετούμε την πλάκα γείωσης κάπου που να είναι προσβάσιμη αλλά να μη ενοχλεί οπτικά, και όσο πιο κοντά
γίνεται στο σημείο που θα συνδεθεί για να γειώσει. Η προσβασιμότητα της είναι χρήσιμη για οπτικό έλεγχο.
Σημαδεύουμε στον τοίχο τα σημεία που θα τρυπήσουμε.
3. Ανοίγουμε 4 τρύπες των για τα Upat των 6mm Προσέχουμε να μην υπάρχουν εκεί κρυμμένα ηλεκτρικά καλώδια.
Δεν τρυπάμε κοντά σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Εργαζόμαστε προσεκτικά.
4. Τοποθετούμε την αυτοκόλλητη ταινία στον τοίχο ξεκινώντας από την περιοχή της πλάκας γείωσης.
Σημαντικό: Για καλή γείωση η αυτοκόλλητη ταινία να εφαρμόζεται σε ένα κομμάτι χωρίς διακοπές, και να διατρέχει
όλες τις μονωμένες περιοχές. Κάθετη & οριζόντια τοποθέτηση. Με την ταινία αυτή εξασφαλίζουμε την αγωγιμότητα
του κλωβού ακόμη και αν ρηγματωθεί ο τοίχος.
5. Εφαρμόζουμε το χρώμα HSF54 στον τοίχο με κοινό ρολό «προβιάς» με πέλος 1-13mm. Πάνω σε βαμμένη ή
«ασταρωμένη επιφάνεια δεν απαιτείται αστάρι. Σε παρθένο τοίχο χρησιμοποιούμε ένα καλό αστάρι είτε για
πλαστικά (μέσα) είτε για ακρυλικά (έξω). Στο σημείο που θα βιδωθεί η πλάκα γείωσης εφαρμόζουμε 2 χέρια
HSF54. Αφήνουμε το χρώμα να στεγνώσει.
6. Τοποθετούμε την πλάκα γείωσης στον τοίχο με την πλευρά του γεωϋφάσματος προς αυτόν.
Βιδώνουμε καλά ώστε να υπάρχει καλή ένωση μεταξύ γεωϋφάσματος και χρώματος.
7. Καλύπτουμε την πλάκα με χαρτοταινία, για να μην λερωθεί, και βάφουμε -κατευθείαν χωρίς αστάρωμαμε ακρυλικό χρώμα Latex (στις προσόψεις) ή κοινό πλαστικού (εσωτερικά), της αρεσκείας μας.
8. Βιδώνουμε το καλώδιο γείωσης (ø 2,5mm) στην έτοιμη υποδοχή της πλάκας γείωσης.
9. Ενώνουμε το καλώδιο γείωσης με την γείωση μίας πρίζας ή με μία γυμνή σωλήνα ύδρευσης ή θέρμανσης (μεταλλικές),
ή αν θέλουμε με την γείωση του πίνακα ασφαλειών. Καλό είναι την εργασία αυτή να την κάνει ένας ηλεκτρολόγος.
Σε μικρές επιφάνειες οι γειώσεις καταργούνται.
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