BELUGA 295 C

FILMER BIL
NANO CERAMIC PREMIUM

BELUGA 295 C

TEKNISK INFORMATION

INSTALLATIONSRÅD

New spearhead, its high-end construction
combined with nano ceramic technology
provides a deep black shade, allowing privacy
while effectively rejecting heat.

Informationen baserat på en film installerad på ett
klart glas på 3 mm. (* På tvåglasfönster 4-16-4)

Vertikal position och för en normal glasyta**

Garanti från SOLAR SCREEN®

15 ANS
Förvaring från -5°C till +40°C

3 ANS

Norm REACH RoHS

RESPEKTERAD

1%

Överföring av dagsljus

5%

Reflektion av dagsljus utomhus

6%

Reflektion av dagsljus inomhus

5%

Solenergin totalt reflekterad

67 %

Tonat tvåglasfönster

Solenergi totalt reflekterad 2*

%

Tonat reflekterande tvåglasfönster

152 cm

Tonat enkelglas
Tonat reflekterande enkelglas
Klart tvåglasfönster

Tvåglasfönster gas

Solförhållande :
Reflektion av solenergin

7%

Klart tvåglasfönster stadip ext.

Absorption av solenergin

76 %

Klart tvåglasfönster stadip int.

Överföring av solenergin

16 %

Minskning av det starka solljuset

94 %

Värde "g"
Värde 'u'

BREDDER ATT VÄLJA MELLAN:

Klart enkelglas

Överföring av UV-strålning

Infraröd reflektion (760-2500 nm)

85%

Skuggningskoefficient

Försiktighet
Ja
Rekommenderas
*Recommendations provided on the basis of a
glazed surface covering up to 2.5m², contact us for
definitive details or to obtain a thermal chock
analysis report.

Installationstyp : Interiör
Längd på rullen

30.5 m

Filmens sammansättning

PET

Tjocklek

50 μ

Färg från utsidan : BLACK

KONSTRUKTION
1. Hard scratch resistant layer, for durability and ease of
maintenance during window cleaning
2. High optical quality dyed polyester without optical distortion
3. Bonding adhesive
4. High optical quality dyed polyester, with anti-heat nano cermaic
particles
5. PS adhesive, glass polymerization within 15 days
6. Protection release liner, disposable after installation

UNDERHÅLLSINFORMATION
Soapy water solution (ref. 600-F0355 Film on), do not clean for at least a month and do not apply any
type of sticker or adhesive on the film.
Information och foton tillhandahålls endast i informationssyfte och Solar Screen® förbehåller sig rätten att när som helst ändra
sammansättningen i deras filmer. Se våra garantivillkor.
SOLAR SCREEN® EUROPEISKT FÖRSÄLJNINGSCENTRUM
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