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3M™ Solfilm Silver 15 Plastic
• Metalbaseret solvarmeafvisende teknologi

• Holder dig kølig og komfortabel

• Reducerer omkostningerne ved nedkøling med aircondition

• Slidbestandig overflade som opretholder et flot udseende i længere tid

• Beskytter møbler, tekstiler og interiør mod falmning

• Beskytter plastikoverflader fra vejrmæssige påvirkninger

til at yde mere
vinduer

Få dine



Beskrivelse
3M Solfilm er en elegant måde at kontrollere lys og varme på. 3M 
teknologi kan betydeligt reducere varme og emissivitet, skabe et 
komfortabelt indeklima såvel som reducere behovet for varme- og 
kølesystemer og dermed spare energiomkostninger. Derudover 
reducerer 3M Vinduesfilm blænding og blokerer næsten helt for UV-
stråler, som er den primære årsag til falmning og hudkræft.

3Ms Silver 15 Plastic er egnet til overflader af polycarbonat (PC) 
og akryl (PMMA) som anvendes i bygninger. Filmen er udviklet til 
montering på ydersiden af vinduet. Dens metalholdige teknologi 
reflekterer solens stråler og reducerer blænding uden at det forstyrrer 
udsynet. Derudover, afhængig af øvrige lysforhold, er rummet også 
beskyttet imod nysgerrige blikke udefra.

Solar egenskaber og lystransmission

Egenskaber (på klar polykarbonat)

Total solenergi afvist 82%
Reduktion af genskær 81%
Blokering af UV-stråler 99%

Solfilmens struktur
Tykkelse 0.050mm / 50µm
Farve Sølv
Materiale Polyester
Klæbestof Trykfølsom akryl
Overfladebelægning Hård ridsefast overflade

Montering
3Ms udvendigt monterede Vinduesfilm monteres ved hjælp af vand 
og sæbe. Fuldstændig klæbning opnås efter cirka 20 dage ved 18°C 
(under tørre forhold). Kantforsegling er nødvendig og vi anbefaler 
3M™ Marine Sealant 3200 til kantforsegling. Da der indgår en bred 
vifte af plastikkomponenter i ruder af plastik, bør komponenterne 
testes før installation. Silver 15 Plastic er nem at fjerne uden at den 
efterlader rester af klæbestof.

Rengøring
3M Vinduesfilm kan rengøres 30 dage efter monteringen ved brug 
af almindelige rengøringsmidler til vinduespudsning. Undgå brug af 
slibemidler. Benyt ikke grove svampe, klude eller børster. Syntetiske 
svampe, bløde klude eller gummiskrabere anbefales. 
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3Ms garantiperiode
Vertikal applikation:  4 år 
Skrå/horisontal applikation:  3 år

Husk garantibeviset
- GlasTjekListe påkrævet!


