
PROJECTION FILM
FÓLIE ADVANCED

ADVANCED OFFICE UPGRADE

PROJECTION FILM 
Thanks to this film carefully applied to your
glazing, you can project any movies and/or
image types for a perfect result.

Záruka SOLAR SCREEN®
10 ROKY

Skladování od -5°C do +40°C
3 ROKY

Vyhovuje směrnici RoHS REACH 

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 5 %
Propustnost viditelného světla 71 %
Odraz venkovního viditelného světla 26 %
Odraz vnitřního viditelného světla 26 %
Celková odražená sluneční energie 28 %
Celková odražená sluneční energie 2* 27 %
Poměr slunečního záření :  
     Odraz sluneční energie 23 %
     Absorpce sluneční energie 6 %
     Přenos sluneční energie 71 %
Snížení oslnění sluncem 22 %
Hodnota g 0.71
Hodnota u 5.6
Stínicí součinitel 0.8
Typ instalace : Interiér
Délka role 30.5 m
Kompozice fólie PET
Tloušťka 150 μ
Barva zvenku : WHITE

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.

KONSTRUKCE
1. 25μ matovaný polyester se saténovým povrchem
2. Přilnavé lepidlo
3. Polyester 100μ
4. Zesílené PS lepidlo sladěné s pružností fólie v případě nárazu,
polymerace skla do 30 dnů
5. 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.

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