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Tepelně izolační
p75I.{SN
Barva: neutrální s lehkou zlatavou reflexí

Reflexe: reflexní

Struktura sputter

Vrstvy: 2

\* ' Tloušťka: 1,5 mil

Celková sluneční energie (o/o):

Přenesená:
Pohlcená:
Odražená:
celkově zadržená:
Snížení slunečního tepla (0/o)

Vid itel né světlo (o/o):

Odražené lnt.:

Odražené Ext.:

Přenesené:
Celkově zadržené lR:

VLTTolerance (0/o):

stínící koeficient:
Faktor,,U":
celkově zadržené uv:
Emisivita:

Velmi světlá tepe|ně-izolační a protislunečnífólie - neutrální
s lehkou zlatavou reflexí. Lehce zamezuje průhled do
místnosti. Přestože je velmi světlá, na okně téměř neznatelná,
má dobré účinky pro odraz sluneční energie a velmi
dobré tepelně-izolační vlastnosti v zimě, zadrží 25 0zo tepla
unikajícího okny v zimě a zabraňu'1e přehřivání interiéru
v létě. Dále zadržuje UV záření a tím zamezuje blednuti
interiéru a,,šisování" materiálu. Vhodná pro použití zejména
v domácnostech, kancelářích, školách, prodejnách a všude
tam, kde je třeba zamezit úniku tepla v zimě a nadměrnému
přehříváníprostor v létě. Instaluje se na vnitřní stranu skIa.

Veškeré uvedené technické parametry jsou měřeny na skle
float tloušťky 3 mm. Na jiném typu skla mohou být vla5tnosti
folie a její parametry odlišné. Pokud potřebujete poradit
s vhodným výběrem fólie, kontaktujte distributora fó|ií

FUSION. Všechny fólií zadrží minimálně 97 % škodlivého UV
záření (měřené hodnoty jsou uvedeny při 300 - 380 nm).

Všechny fólie mají na svém povrchu tvízenou protioděrovou
Vrstvu.

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

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