SOLFILM BYGNING

Sentinel PLUS Stainless Steel 15

Solar Gard® Sentinel ™ Plus er Solar Gards række af udvendige vinduesfilm. Serien giver
maksimal varmeafvisning ved at være det første solen rammer, giver den optimalt forsvar
mod solvarme og blænding. Sentinel ™ Plus serien giver et forfrisket og ensartet udtryk på
ruderne. Ved maksimal afvisning af varme betyder også maksimal besparelse på klimaanlæg.
UV-blokkere beskytter mennesker og interiør fra de ødelæggende UV-stråler.

Egenskaber ved Solar Gard® Sentinel ™ PLUS Stainless Steel 15

Nominelle fysiske værdier
Måling:
Elastisk styrke:
Smeltepunkt:

50 microns
2,100 kg/cm
260 - 295

1.
Solar Gard Specialty Films er aktivt medlem af AIMCAL (the Association
of lndustrial Metallizers, Coaters and Laminaters), IWFA og EWFA. Værdier for
ydelse udregnes ved brug af NFRC metodologi og LBNL Window 5.2 software.
Værdierne er altid estimerede og kan derfor variere efter de industrielle miljøer,
hvori de skal anvendes.
2.
Samtlige angivne værdier er fastlagt med udgangspunkt i specifikke testforsøg og standarder. Intet i denne pjece må opfattes som en godkendelse,
anbefaling eller certificering af de produkter eller materialer, der er blevet testet.
Disse informationer er alene beregnet til oplysning og vejledning, og må derfor
under ingen omstændigheder betragtes som en direkte eller indirekte produktgaranti, herunder indirekte garanti for salgbarhed eller egnethed til specifikke
formål for hvilke de pågældende produkter er tilpasset de angivne testresultater.
Solar Gards begrænsede garanti bør omhyggeligt studeres inden eventuelt køb
af et Solar Gard-produkt. Testresultater fra forskellige undersøgelser må kun
anvendes separat, aldrig i sammenhæng med hinanden, og bør tilsvarende
tolkes med en vis forsigtighed. Solar Gard er ikke ansvarlig for variationer i kvalitet, sammensætning, udseende, ydelse eller lignende af produktkombinationer
udarbejdet af uautoriserede personer under forhold som ligger uden for Solar
Gards kontrol.
3.
Ydelsesværdier for reduktion af solvarmevinding om sommeren samt
reduktion af lysskær er udregnet ved at sammenligne filmbelagte vinduesruder
med ubehandlet glas.
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