
CLARITY 245 XC
PLĖVELĖS APSAUGANČIOS NUO SAULĖS

IŠORINĖS SPECIALIOS

CLARITY 245 XC 
Clarity 245 XC films are highly effective at
reducing solar heat gain, whilst at the same time
continuing to allow a large part of natural light
transmission.

Garantija SOLAR SCREEN®
Žiūrėkite "naujos garantijos išorinėms
plėvelėms"

Saugojimo salygos nuo -5°C iki +40°C
3 METAI

REACH RoHS atitikimas 

PATVIRTINTA

PRIEINAMAS PLOTIS

122 cm

152 cm

183 cm

TECHNINIAI DUOMENYS 
Duomenis gauti dengiant 3mm storio permatomą
stiklą plėvele. (*dvigubas stiklopaketas 4-16-4)

UV pralaidumas <1 %
Matomos šviesos pralaidumas 59 %
Išorinė šviesos atspindys 17 %
Vidinės šviesos atspindys 17 %
Bendras saulės energijos atspindys 53 %
Bendras saulės energijos atspindys 2* 57 %
saulės atspindžio/pralaidumo santykis :  
     Saulės energijos atspindys 25 %
     Saulės energijos sugėrimas 32 %
     Saulės energijos pralaidumas 43 %
Saulės atspindžių sumažėjimas 40 %
g-reikšmė 0.50
u-reikšmė 5.8
Tamsinimo koeficentas 0.4
Montavimo tipas : Išorinis pritaikymas
Rutulio ilgis 30,5 m
PET / PVC sudetis PET
Storis 65 μ
Spalva : NEUTRAL

MONTAVIMO PATARIMAI 
 montavimas ant standartinės vertikalios stiklo
dangos**

Permotama vieno stiklo pluokštė

Tamsinta vieno stiklo pluokštė

Tamsinta vieno stiklo pluokštė su
padidintu atspindžiu
Stiklopaketas su dvėjais permatomais
stiklais
Stiklopaketas su dvėjais tamsintais
stiklais
Stiklopaketas su dvėjais tamsintais
stiklais su padidintu atspindžiu
Stiklopaketas su dvėjais permatomais
stiklais, užpildytais LOW E dujomis
STAPID EXT. Stiklopaketas us dvėjais
permatomais stiklais
STADIP INT. Steklopaketas su
permatomais stiklais

 taip    Dėmesio    
 Nerekomenduojama   

*Recommendations provided on the basis of a
glazed surface covering up to 2.5m², contact us for
definitive details or to obtain a thermal chock
analysis report.

SUDĖTIS
2. Aukštos optinės kokybės poliesteris su anti IR metalo dalelėmis
3. jungiantis lipnus sluoksnis
4. Aukštos optinės kokybės poliesteris
5. PS klijai, stiklo polimerizacija per 15 dienų
6. Apsauginė juosta, išmetama po montavimo

  

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOS

Soapy water solution (ref. 0805 Film on), do not clean for at least a month and do not apply any type of
sticker or adhesive on the film. The silicone should be applied to the perimeter of the film when it is
installed externally, to prevent any oxidation. Please read the notice regarding "new warranty for external
films"

 Nekontraktiniai duomenys, SOLAR SCREEN® pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti savo filmų sudėtį.
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