WELLNESS FESTÉKEKAZ EGÉSZSÉGES LAKÓKLÍMÁÉRT
Napjainkban egyre több olyan külsı hatás éri az emberi
szervezetet, ami gyengíti az immunrendszert, az általános védekezıképességet, ezáltal olyan betegségek alakulnak ki, amikre korábban nem is
gondoltunk (pl.: asztma, allergia, gyakori fejfájás, stb.). Az úgynevezett
wellness-festékek abban segítenek, hogy ezen külsı hatásokat a
lakókörnyezetünkben a lehetı legminimálisabbra csökkentsük.
A mészfesték
İsidık óta ismert legtermészetesebb falfesték a mész. Amellett, hogy nem tartalmaz semmiféle káros anyagot,
jelentıs a fertıtlenítı hatása is. Innét származik a festıi nyelvben a tisztasági festés fogalma is, ami ma már csak
egy gyors, egy-rétegő átfestését jelenti a falaknak, ráadásul elsısorban diszperziós anyagokkal. Az új, modern,
igazi mészfestékek mészhidrát alapra készülnek, néhány speciális vegyülettel módosítva, ami elsısorban a
kopásállóságot és takaróképességet javítják. Magas vízgızáteresztı képességőek, gombaölı anyag nélkül is
hosszan tartó alga és gombásodás elleni védelmet biztosítanak.
Elektromágneses sugárzás ellen
Sok „fejfájást” okoz az elektromágneses sugárzás hatásainak kiszőrése, fıként az
úgynevezett pihenı-zónában (hálószobák, gyerekszobák). Ez tulajdonképpen egy
folyékony fém bevonat a falon, amit megfelelı földeléssel kell ellátni. Az így kialakult
„fém-kalitka” 99 %-ig megakadályozza a szobába bejutó elektromágneses sugarakat,
ezzel biztosítva az erre érzékeny embereknek nyugodtabb pihenést.
Környezetbarát festék allergiások részére
Népbetegség lett az allergia. Lassan, már szinte mindentıl tüsszögünk, még a falon
lévı festéktıl is. Ezért került kifejlesztésre egy olyan speciális falfesték, amely károsés allergénmentes anyagokból áll, nem tartalmaz konzerválószert, és nagyon
szigorú gyártás-higiéniai elıírások betartása mellett készül. Itt is elsısorban a pihenızóna falfelületeinek a festése javasolt ilyen anyaggal.
Fotokatalitikus hatású egészségbarát festék
Népszerő az amerikai típusú konyha, ahol egy légtérben van a konyha, étkezı és
nappali. Az egy légtér a szagok terjedésének is elınyére válik, a napi élettér teljes
területén mindig tudjuk, hogy a háziasszony mit készít a konyhában. Ma már a szagok
semlegesítésére is van megoldás, ez a fotokatalitikus hatású falfesték.
Mit is jelent a fotokatalitikus hatás? A festék fehér pigmentjei a fényenergiát(!)
felhasználva a szerves részecskéket lebontják. Ilyen módon a kellemetlen szagok
hatása csökken, a szerves anyagok, baktériumok, kórokozók és áporodottság pedig
megszőnik. Fontos, hogy a fotokatalitikus hatáshoz fény kell, így sötét, fénytıl elzárt
helyeken a festék nem fejti ki hatását. Használatával lényegesen lerövidül a
kellemetlen szagok érzetének ideje, ami fıként a téli idıszakokban jelent nagy elınyt.
Megszokhattuk már, hogy a természetes összetevıket tartalmazó anyagok lényegesen drágábbak, mint
hagyományos társaik. Így van ez a fentebb leírt festékekkel is. Igaz, az egészség sem olcsó, de talán az egyik
legfontosabb! Jól gondoljuk át, hogy festéskor mit válasszunk, és kérjük ki a szakértı eladók véleményét.
Gyır, 2008. július 29.
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