
CU 20 DB36 - ANTI-HIGH
FREQUENCY

FÓLIE ADVANCED
ADVANCED PROTECTION

CU 20 DB36 - ANTI-HIGH
FREQUENCY 
The CU 20 dB36 - Anti-high frequency film
considerably reduces solar heat while retaining
some of the natural light. It allows a good
reduction of glare and brings to the building a
colored and personalized touch. Finally, thanks
to its pure copper alloy, it effectively protects
high frequencies and attenuates up to almost 37
dB.

Záruka SOLAR SCREEN®
Viz upozornění „nové záruky pro fólie
do exteriéru“

Skladování od -5°C do +40°C
3 ROKY

Vyhovuje směrnici RoHS REACH 

RESPEKTOVÁNO

EN 61000-5-7
RESPEKTOVÁNO

ASTM D4935-18
RESPEKTOVÁNO

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY:

152 cm

TECHNICKÝ DATOVÝ LIST 
Data vypočtená na základě fólie nalepené na čiré
sklo o tloušťce 3 mm (* na dvojitém skle 4-16-4)

Přenos ultrafialového záření 1 %
Propustnost viditelného světla 20 %
Odraz venkovního viditelného světla 37 %
Odraz vnitřního viditelného světla 37 %
Celková odražená sluneční energie 78 %
Celková odražená sluneční energie 2* 84 %
Poměr slunečního záření :  
     Odraz sluneční energie 39 %
     Absorpce sluneční energie 46 %
     Přenos sluneční energie 15 %
Snížení oslnění sluncem 79 %
Hodnota g 0.27
Hodnota u -
Stínicí součinitel 0.2
Typ instalace : Exteriér
Délka role 30,5 m
Kompozice fólie PET
Tloušťka 75 μ
Barva zvenku : CHAMPAGNE

POKYNY PRO INSTALACI 
Vertikální instalace a na standardní zasklené
ploše**

Čirá jednoduchá okenní tabule

Tónovaná jednoduchá okenní tabule

Reflexní tónovaná jednoduchá okenní
tabule
Čirá dvojitá okenní tabule

Tónovaná dvojitá okenní tabule

Reflexní tónovaná dvojitá okenní
tabule
Plynem plněná dvojitá okenní tabule –
Low E
STADIP EXT. Čirá dvojitá okenní
tabule
STADIP INT. Čirá dvojitá okenní
tabule

 Ano    Pozor     Nedoporučeno
  

*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.

KONSTRUKCE
1. Tvrdá vrstva odolná proti poškrábání, pro trvanlivost a snadnou
údržbu při čištění oken
2. Polyester vysoké optické kvality, s kovovými částicemi proti IR
paprskům
3. Přilnavé lepidlo
4. Polyester vysoké optické kvality
5. PS lepidlo, polymerace skla do 15 dnů
6. Ochranná odnímatelná vložka, kterou lze zlikvidovat po instalaci

  

POKYNY PRO ÚDRŽBU

Soapy water solution (ref. 0805 Film on), do not clean for at least a month and do not apply any type of
sticker or adhesive on the film. To prevent a possible oxidation of the metal alloys, it is mandatory to use
our sealing varnish (reference number 0771) on the corners of the film, after installation.

 Mimosmluvní údaje. Firma SOLAR SCREEN® si vyhrazuje právo kdykoli změnit složení svých fólií. Prohlédněte si naše záruční listy a
naše Všeobecné obchodní podmínky.

SOLAR SCREEN® EVROPSKÉ PRODEJNÍ CENTRUM     18 Rue du Commerce L-3895 FOETZ     TEL: +352 26 00 84 82     WWW.SOLARSCREEN.EU

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.solarscreen.eu/
http://www.tcpdf.org

