COBALT 80 C

FILM GÜNEŞ KONTROLÜ
RENKLI İÇ CEPHE

COBALT 80 C

TEKNİK BİLGİ FORMU

KURULUM TALIMATLARI

Cobalt 80 C Cam filmi, ısı kazanımını
azaltmada çok etkili olmasının yanı sıra aynı
zamanda doğal güneş ışınlarının çoğunun
geçmesine izin vermeye devam eder. Güneşten
kaynaklanan parlamayı azaltır. Buna ek olarak
dışarıdan bakıldığında, binanızın görünümüne
renkli ve modern bir hava katar.

hesaplanmış veri kalınlığında cam folyosu
uygulanan 3 mm esas alınacaktır

En fazla 2,5 m² hesap dikey cam yüzeyleri ve
alanlar için geçerli**

SOLAR SCREEN® Garantie

10 YIL

UV iletimi

1%

Tek cam

Işık görünürlüğü

10 %

Renkli tek cam

Dış görünür ışığın yansıması

18 %

Yansıtıcı Renkli tek cam

İç görünür ışığın yansıması

60 %

Çift cam

Toplam güneş enerjisi yansıtır

76 %
72 %

:
Yangına karşı direnç sınıfı

M1

Depolama +5°C'den -5°C'ye kadar

3 YIL

REACH, RoHS Uyumlu

ITIBARLI

MEVCUT GENIŞLIKLERI:
152 cm

Güneş enerjisi yansıması

33 %

Güneş enerjisi absorpsiyonu

59 %

Güneş enerjisi transmisyonu

8%

Güneş parlamazini azaltmak

90 %

g-değer

0.23

U-değer

5.1

Shading katsayısı

0.2

Renkli çift cam
Yansıtıcı renkli çift cam
Gaz dolu çift cam – Low E
STADIP EXT. açık çift cam
STADIP INT. açık, çift cam
Tavsiye
Dikkat
Evet
Sunulan öneriler, 2.5m² `ye kadar olan cam yüzeyler
için geçerlidir. Daha ayrıntılı bilgi veya termal
analiz raporu temin etmek için bizimle irtibata
geçin.

: İç mekan
Rulo uzunluğu

30,5 m

Film kompozisyonu

PET

Mikron kalınlığı

50 μ

Dışarıdan renk : SIYAH

İNŞAAT
1. Temizleme sürecinde bakımı kolay, çizilmelere dayanıklı
kaplama
2. Görsel bozukluk yaratmayan renkli polyester
3. Yapıştırıcı
4. Metalleştirilmiş yüksek kalite optik polyester
5. PS Yapıştırıcı, 15 gün içerisinde camda polimerleşme
6. Kurulumdan sonra çıkarılabilen, yapıştırıcı koruyucu film

BAKIM TALIMATI
Bir sabun çözeltisi ile temizleyin (ref. film on 0805), kurulumdan 1 ay sonrasına kadar temizlemeyin ve
üzerine hiçbir etiket ya da diğer yapışkan film yapıştırmayın.
Non-contractual data, SOLAR SCREEN® reserves the right to modify the composition of its films at any time. Consult our guarantee
vouchers and our general conditions of sale.
SOLAR SCREEN® AVRUPA SATIŞ MERKEZİ
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