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NEDERLAND

De garantie is uitsluitend van toepassing bij fabricage-fouten, 
delamineren, barsten en schilferen. Echter, om deze garantie te 
waarborgen, is het van belang de folie uitsluitend te laten monteren door 
een professioneel en gekwalificeerd bedrijf die voldoet aan de eisen van 
de fabrikant en leverancier.

Polycarbonaat enkel -en tunnelplaten

Acryllaat ramen

Glas (buitenzijde)

Lichtdoorlating

Totale zonne-energie wering (Polycarbonaat)

Totale zonne-energie wering (dubbel glas)

Geabsorbeerde zonne-energie

Totale zonne-energie transmissie

Zichtbare licht reflectie buiten

Zichtbare licht reflectie binnen

Vermindering schittering

Schaduwcoëfficiënt

Emissiviteit (binnen)

UV-transmissie

IR-wering

TECHNISCHE INFORMATIE

De waarden gemarkeerd met een      zijn de meest noodzakelijke om een goede keuze 
te maken of het produkt toepasbaar is in uw project.

U-Waarde
(IP) Imperial 

(BTU/hr x °F x ft2)
SI) Metrisch
(W/°K x m²)

G-waarde

Lijmsoort

PS lijmlaag (drukgevoelig, reeds geactiveerd)

Breedte van rol: 152 cm

Lengte van rol: 50 m.

Samenstelling: PVC

Krasbestendige hardcoat

Garantie: 5 jaar verticaal. Hellend vlak 4 jaar

Montage aan de buitenzijde of binnenzijde.

Monteren met behulp van Film-on 600-FO355

Randen na montage NIET afkitten.

De eerste 4 weken de ramen niet wassen. 
Daarna kan de folie met een milde zeep 
gereinigd worden.
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Witte PVC film met een hoge warmtewering voor kunststof ramen
Montage aan de buitenzijde of binnenzijde

Wit gemetalliseerde PVC - hoge warmtewering

Artikel-nr: ARCTIC-E

 ARCTIC-  ExteriorE

Wit PVC met anti IR metaal deeltjes. ARCTIC-E 

heeft een zeer hoge warmte- en inkijkwering.

Voor polycarbonaat en Acryllaat.

De Arctic-E zelfklevende reflecterende PVC raamfolie 

is speciaal ontworpen ter bescherming tegen de scha-

delijke effecten van zonlicht. Zonnewarmte wordt 

tegengehouden, weerkaatsing wordt beperkt en ver-

kleuring van polycarbonaat en andere synthetische 

materialen wordt voorkomen.

De folie kan zowel aan de buiten- als de binnenzijde 

van polycarbonaat gemonteerd worden.

De Arctic-E kan ook toegepast worden op glas.
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Niet voor Triple glas
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