
Fusion
window fiLms

protisluneční

CooL 70 xT
Barva: lehký modrošedý odstín

Reflexe: nereflexní

Struktura: lR, nano Ceramic

Vrstvy: 2

Tloušťka: 3,5 mil

Celková sluneční energie (0/o):

Přenesená: 36,7
Pohlcená: 57,2

Odražená: 6,1

Celkově zadržená (o/o) 48,1

Viditel né světlo (o/o):

Odražené lnt.: 7,6

Odražené Ext,: 7,7

Přenesené: 70,2
Celkově zadržené lR: 92

VLTTolerance (o/o)

stínící koeficient:
Faktor,,U" (Sl):

Faktor,,U" (lP):

celkově zadržené uv
Emisivita:

Velmi světlá téměř čirá fólie bez zrcad lového efektu, po insta laci
na sklo téměř neznatelná. Je vyrobena spojením nejnovějšich
technologií lR a nano Ceramic což umožňuje extremně čistý
průhled a zároveň velký výkon i přes minlmální zabarvení.
Vysoké účinky pro zadrženi slunečni energie, zabraňuje
přehřívání interiéru, bIednutí interieru a šisovaní materiálů.
Oproti běžným protisIunečnim fóliím je silnějšia tudiz zalištuje
zároveň i funkci ochranné fól]e,

Vhodná pro použití zejména tam, kde potiebujete zamezit
nadměrnému přehřívání prostor DeZ Ztn-]aVen skel \pro5tup
světla), jako jsou např. školy, domy oyty, kor-nercnia prúmyslové
prcstory, výrobní haly atd, Lze ji vy,užit ina nlstorické,
památkově chráněné budovy. lnstaluje se na vnější stranu skla.

Veškeré uvedené technické parametry j50u měřeny na skle float
tloušťky 3 mm. Na jiném typu skla mohou být vlastrrosti folie
a její parametry odlišné. Pokud potřebujete poradit s vhodným
výběrem fólie, kontaktujte distributora fó|ií FU5|ON. Všechny
fólií zadrží minimálně 97 % škodlivého uv záření (měřené

hodnoty jsou uvedeny při 300 - 380 nm). Všechny fólie mají na
svém povrchu tvrzenou protioděrovou vrstvu.

Tato data vychází z měření a testovacích metod d|e ASTM,
ASHRAE a AMICAL, nelze se však na ně spoléhat vždy
stoprocentně, neboť pro různé specifické aplikace fólie se bude
lišit ijejí výkon dle způsobu a podmínek aplikace, V hodnotách
mohou být odchylky, které jsou však v souladu v rámci
průmyslových standardů pro okenní fólie.

Na všechny okenní fólie se vztahuje záruka. Pro přesné záruky
folií FUSloN, včetně délky, kontaktujte, prosím distribUtora.
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