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Lichtdoorlating

Totale zonne-energie wering (enkel glas)

Totale zonne-energie wering (dubbel glas)

Geabsorbeerde zonne-energie

Totale zonne-energie transmissie

UV-transmissie

INSTALLATIEADVIES

TECHNISCHE INFORMATIE

U-Waarde
(IP) Imperial 

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

1,14 5,70

G-waarde n.v.t.

83%

20%

21%

14%

76%

<1%

Lijmsoort PS

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

ACCREDITATION KEY: Int. glass safety standards:

- IMPACT

- EN 12600-Class 1B1.

- CPSC 1201/ANSI Z97.1(48" pendulum fall).

- GSA Level C (4 psi. 30psi/msec).

- BOMB BLAST

- BRANDWEREND

B= Materiaal gedrag bij brand: Zeer beperkte bijdrage. Zeer moeilijk brandbaar; 
Voorbeeld.: PVC vloerbedekking, sommige textiele vloerbedekking, geverfde gipsplaat,
brandvertragend MDF, cementgebonden spaanplaat.

s1= Rookvorming: Gering (doorzichtige rook);
voorbeeld.: Steenwol (geen of nauwelijks rook, niet giftig), glaswol, gipskartonplaten, resolschuim (PF)

d0=Druppelvorming, brandende druppels (direct gevaar voor personen).
Gedurende 10 minuten vormen zich geen druppels ("geen vlammende druppels / deeltjes" of "geen 
productie van druppels van brandende delen").
Voorbeeld.: hout, steenwol.

PRODUKTINFORMATIE

Distributeur voor de benelux:
SIGN O’ THE TIMES 

NEDERLAND

Montage aan
de binnenzijde

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.

BELANGRIJK:

PS lijmlaag (drukgevoelig, reeds geactiveerd)

Breedte van rol: 122/152/182cm

Lengte van rol: 30 m.

Samenstelling: Polyester

Krasbestendige hardcoat

Garantie: 15 jaar

Montage aan de binnenzijde

Monteren met behulp van Film-on 600-FO355

Randen na montage sealen met 400-007.

De eerste 4 weken de ramen niet wassen. 
Daarna kan de folie met een milde zeep 
gereinigd worden.

AANVULLENDE INFORMATIE

Alle soorten glas

Heldere doorkijk - transparant - zeer goede bescherming

Artikel-nr: SF-200

SF-200 Safety-Film 

Veiligheid film.

De SF-200 is een hoogwaardige glasheldere veilig-

heidsfilm met een dikte van 200 micron ter voorkoming 

van lichamelijk letsel door glasbreuken. SF-200 Clear 

voldoet aan de Europese norm en is  NEN12600 

(1B1) gecertificeerd. 

De reeds geactiveerde, sterke (PS) lijmlaag zorgt voor 

een goede hechting tijdens montage.

De SF-200 wordt, dankzij een breeksterke van 224 

lbs/inch, veel toegepast waar het risico op glasbreuk 

zeer aanwezig is zoals het openbaar vervoer of in risico 

gebieden waar de kans op vandalisme erg groot is.

# Levenslange garantie is uitsluitend van toepassing in woonhuizen en 
appartementen en is geldig zolang opdrachtgever en tevens eigenaar in 
het bezit en woonachtig is van/in het pand.

AANVULLENDE INFORMATIE:

Tensile Strenght at Break

Break Strenght

Elongation Strenght

Peel Strenght

28.500 PSI

224 lb/inch

125%

7 lb/inch - B-s1.d0*
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