
DATA JAMMER
FOLIES ADVANCED

ADVANCED OFFICE UPGRADE

DATA JAMMER 
Creëer dankzij deze polariserende film een
"black-out" -effect op uw LCD- en
plasmaschermen terwijl u een perfect zicht door
het glas behoudt.

Garantie van SOLAR SCREEN®
5 JAAR

Opslag tussen -5°C en +40°C
1 JAAR

REACH RoHS-conform IN ACHT
GENOMEN

BESCHIKBARE BREEDTEN:

122 cm

TECHNISCHE GEGEVENS 
Gegevens berekend op basis van folie op helder glas
van 3 mm dik (*op dubbel glas 4-16-4)

UV-transmissie 1 %
Transmissie van zichtbaar licht 44 %
Reflectie van zichtbaar licht buiten 8 %
Reflectie van zichtbaar licht binnen 9 %
Totale afgestoten zonne-energie 30 %
Totale afgestoten zonne-energie 2* 30 %
Verhouding zonlicht :  
     Reflectie van zonne-energie NC %
     Absorptie van zonne-energie NC %
     Transmissie van zonne-energie NC %
Vermindering reflectie 58 %
g-waarde NC
u-waarde NC
Schaduwcoëfficiënt NC
Type installatie :
Lengte van rol 30,5 m
Samenstelling folie PET +

PVA
Dikte 132 μ
Kleur van buitenaf : DOORZICHTIG

INSTALLATIEADVIES 
Verticale installatie op standaardglasoppervlak**

Helder enkel glas

Getint enkel glas

Getint reflecterend enkel glas

Helder dubbel glas

Getint dubbel glas

Getint reflecterend dubbel glas

Met gas gevuld dubbel glas - Laag E

Helder dubbel glas STADIP EXT.

Helder dubbel glas STADIP INT.

 Ja    Let op     Niet aanbevolen
  

*Aanbevelingen op basis van een glasoppervlak van
max. 2,5 m².

SAMENSTELLING
1. Harde laag bestand tegen veel voorkomende krassen, waardoor
een goede duurzaamheid en eenvoudig onderhoud bij het reinigen
van ramen mogelijk is
2. PVA film
3. Polariserende film
4. PS lijm, polymeriseerd met glas binnen 15 dagen

  

ONDERHOUDSINSTRUCTIES 
Op zeep gebaseerde wateroplossing (ref. Film op 600-F0355), niet reiningen voor minimaal 1 maand en
geen sticker of andere lijm op de film aanbrengen. Let op, speciale installatie, zie installatie instructieblad.

 De gegevens op dit inlichtingenfiche is niet bindend, SOLAR SCREEN® behoudt zich het recht wijziigingen te doen op elk gewenst
moment de samenstelling van zijn films. Zie onze garantie-fiches en onze algemene verkoopsvoorwaarden.
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