Θωρακισμένος υπνόσακος (sleeping bag) YSHIELD TSB
(έξωτερική χρήση: καλοκαιρινό / εσωτερική χρήση: 4
εποχών)

Τιμή
349,90 €
ποσότητα φόρου 67,72 €

Ρωτήστε για το προϊόν

Περιγραφή
Θωρακισμένος
υπνόσακος από το πιο ανθεκτικό ύφασμα ηλεκτρομαγνητικής θωράκισης Steel-Gray. Η
οικονομική εναλλακτική στις κουνουπιέρες θωράκισης. Ιδανικός για ταξίδια.
Το φερμουάρ είναι επίσης θωρακισμένο για να παρέχει μια ολοκληρωμένη θωράκιση.
Το εσωτερικό κάλυμμα είναι αφαιρούμενο και είναι κατασκευασμένο από βαμβακερό ύφασμα ώστε να
μην είναι τραχύ στο δέρμα όπως το ύφασμα θωράκισης Steel Gray.
H περιοχή της κεφαλής μπορεί να σφίξει με ένα ελαστικό κορδόνι (περιλαμβάνεται), έτσι ώστε
μόνο το πρόσωπο να είναι ανοιχτό.
Χαρακτηριστικά

Ποσοστό θωράκισης: 41 dB στο 1 GHz
Μεγάλο μέγεθος: πλάτος 90 cm, μήκος 220 cm
Επιφανειακή αγωγιμότητα: 100-800 ohm (τετραγωνική αντίσταση)
Χρώμα: Γκρι
Πρώτες ύλες: 40% βαμβάκι, 30% πολυεστέρας, 30% ανοξείδωτο ατσάλι
Οδηγίες φροντίδας

Πλύσιμο έως 60 ° C
Σίδερο χωρίς ατμό στον βαθμό 1
Στέγνωμα σε χαμηλή θερμοκρασία
Όχι λευκαντικά
Όχι χημικό στεγνό καθάρισμα
Διάγραμμα θωράκισης
Δείτε αναλυτικά το ποσοστό θωράκισης από τα 40 MHz έως τα 40 GHz που μετρήθηκε σύμφωνα με τα
πρότυπα ASTM D4935-10 ή IEEE Std 299-2006 στις φωτογραφίες του προϊόντος.
Γείωση
Αυτό το προϊόν έχει ηλεκτρικά αγώγιμη επιφάνεια και μπορεί να γειωθεί για να προστατεύει και
από τα ηλεκτρικά πεδία χαμηλής συχνότητας π.χ. από καλώδια ρεύματος, πρίζες κ.α. (η γείωση δεν
είναι απαραίτητη για την προστασία από ασύρματα ηλεκτρομαγνητικά πεδία υψηλής συχνότητας από
κεραίες, ασύρματες συσκευές κ.α.).
Η γείωση μπορεί να γίνει εύκολα με το σετ εσωτερικής γείωσης υφασμάτων με σκρατς (υπάρχουν
ραμμένες υποδοχές σκρατς στο ύφασμα) ή με το σετ εσωτερικής γείωσης υφασμάτων με μαγνήτη.
Για την πλύση των υφασμάτων θωράκισης σας προτείνουμε το υγρό απορρυπαντικό TEXCARE
Η ειδική σύσταση του απορρυπαντικού που αναπτύχθηκε από τη Yshield, διατηρεί καλύτερα τα
υφάσματα και επιτυγχάνει την ελάχιστη εξασθένηση της θωράκισης μετά το πλύσιμο.
Η Yshield, έχοντας κάνει εκτεταμένες δοκιμές πλυσίματος των υφασμάτων θωράκισης με πολλούς
διαφορετικούς τύπους απορρυπαντικών, ανακάλυψε ότι η χρήση ορισμένων απορρυπαντικών πλυντηρίων
ρούχων επιδρά αρνητικά στην διατήρηση του ποσοστού θωράκισης των υφασμάτων. Επιπλέον πήρε
πολλά σχόλια πελατών, ότι π.χ. κάποια σαπούνια μπορούσαν να προκαλέσουν μυρωδιά στα υφάσματα
με ασημί.
Για τους λόγους αυτούς, σε συνεργασία με έναν κατασκευαστή οικολογικών απορρυπαντικών, η
Yshield δημιούργησε ένα απορρυπαντικό που δεν αντιδρά αρνητικά και προστατεύει τα υφάσματα
θωράκισης.
Το απορρυπαντικό TEXCARE προστατεύει όχι μόνο τα υφάσματα θωράκισης αλλά και το περιβάλλον και
την υγεία σας καθώς δεν περιέχει αρώματα, χρωστικές ουσίες, μέσα συμπλοκοποίησης, συντηρητικά,
ένζυμα, γενετικά τροποποιημένα υλικά, πετροχημικά κ.α. Όλα τα συστατικά είναι 100%
βιοδιασπώμενα!
1 λίτρο επαρκεί για 20 πλυσίματα. Τιμή συσκευασίας 1 λίτρου = 19,90 ευρώ
To προϊόν είναι είδος υγιεινής, επομένως δεν είναι δυνατή η επιστροφή ή η ανταλλαγή.

Θέλετε να μάθετε περισσότερους τρόπους προστασίας;
Ζητήστε τον Έλεγχο Ηλεκτρομαγνητικής Επιβάρυνσης της κατοικίας ή του χώρου εργασίας σας από
μηχανικό της Home Biology, που περιλαμβάνει μετρήσεις όλων των ειδών ακτινοβολίας και
αναλυτική μελέτη με προτάσεις για την μείωση των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στον κάθε χώρο.
Περισσότερα...
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