Renewable Energy Division

3M™ Solskyddsfilm Silver 15 Plast

Får dina fönster

att
jobba
för dig

3M™ Solskyddsfilm Silver 15 Plast
• Metalliserad värmereducerande teknik
• Bibehåller ett svalt och behagligt inomhusklimat
• Reducerar kostnader för kylning och uppvärmning
• Nötningsbeständig yta för att bibehålla ett fint utseende
• UV-blockerande egenskaper motverkar blekning av tyger och övrig inredning

3M™ Solskyddsfilm Silver 15 Plast
Beskrivning

Egenskaper (på 6 mm enkelglas)

3M Solskyddsfilm är ett elegant sätt att hantera ljus och värme.
3M teknik kan avsevärt reducera värmeökning och bidra till en
behaglig inomhusmiljö, speciellt i de varma månaderna, samt minska
belastningen på luftkonditionering och spara på energikostnaderna.
3M Solskyddsfilm reducerar också bländning och blockerar nästan
helt UVA och UVB strålar vilket är huvudorsaken til blekning och
hudskador.

Totalreflekterad solenergi (TSER)
Reduktion av bländande ljus
Blockerad UV-strålning

3M Silver 15 Plast är lämplig för vissa byggnader som är inglasade
med polykarbonat (PC) och akryl (PMMA). Filmen är avsedd att
användas på utsidan av fönstren. Den metalliserade teknik reflekterar
solstrålar samtidigt som optisk klarhet bibehålls och avvisar
överflödigt ljus för att minska bländning. Dessutom, beroende på
ljusförhållandena, skyddas rummen mot nyfikna ögon som tittar in.

Solskydd och ljustransmission
Light transmission

100%

Reflection front / outside

Reflection back / inside

80%

60%

82%
81%
99%

Struktur på filmen
Tjocklek
Färg
Material
Adhesive/Häftämne
Ytbeläggning

0.050mm / 50µm
Silver
Polyester
Tryckkänsligt akrylhäftämne
Reptålig “hard coat”

Installation
3M Solskyddsfilm monteras med vatten och tvållösning. Full
vidhäftning uppnås efter ungefär 20 dagar vid 18°C (under torra
förhållanden). Kantförsegling är rekomenderad. En rekommenderad
kantförseglare är 3M™ Marine Sealant 3200. Eftersom det finns ett
brett utbud av plast substrat som används till plast inglasning, borde
substratet testas före montering. Silver 15 Plast är lätt att ta bort utan
limrester.
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Synligt ljus

3M Solskyddsfilm kan rengöras tidigast 30 dagar efter installation
genom att använda vanlig fönsterputs. Använd ej verktyg som
kan repa filmen så som exempelvis grov svamp, trasa eller
borste. Vi rekommenderar syntetiska svampar, mjuka dukar eller
gummifönsterskrapor.
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Filmtyp på klar PC

Synlig ljustransmission
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Utan film
Silver 15 Plast
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Vertikala applikationer:
4 år
Horisontella/sluttande applikationer:
3M Svenska AB
Avd. för Fönsterfilm
Bollstanäsvägen 3
191 89 Sollentuna
Telefon: 08-92 21 00
Kundservice: 08-92 22 50
www.3M.se/fonsterfilm
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