
SILYER 20,EXTERIOR, sr
RAZANTNÍ oCHRANA pŘEn pŘENoSEM TEPLA Do INTERffinu

o Účinná tepelná ochrana
. Dostatečná ochrana proti oslnění
. Vysoká reÍlexe, vyraznf, zrcad|ovf vzhled
. Unikátní vrstva proti poškrábání

CELKovÁ sotÁRNÍ ENERGIE
procházejíci (TST) 14 %

odraŽená (TSR) 56 %
pohlcená (TSA) 3a %

zadrŽená (TSER) 78 o/a

svĚrELNÉ zÁŘENÍ
procházej ící (vLT) 20 ,^

odražené (VLR) 56 %

ULTRAFIALoVE zÁŘnnÍ
ZadrŽerté (UVLR) 99 %

soUČINITEL sTÍNEnvÍ (SC) 0,25

\
vLASTNosTI FÓLIE
Externí folie s wstvou proti poškréhérrri. Vynikaj icí
ochrana pŤed pŤenosem tepla do interiéru (SC : 0,25).
Lehk;i modry odstín vytváŤí pŤíjemny pocit chladu.

DoPoRUČENE PoUŽITÍ
Vhodné pro komerční objekty' světlíky, počítačové sály,
qfrobní haly, vftahové šachty, vstupní hotelové haly'
sklady potravin. Aplikace je vhgdná vždy tam, kde Ťeší.
me problém s externím pŤehŤívaním interiéru a současně
potŤebujeme omezit oslnění. Jedná se pŤedevším o pra-
coviště s počítači. Úttum denního světla je homogenní,
na rozdíl od mechanického zastínění, jako jsou napr.
Ža|uzie. $soká reflexe neumoáiuje aplikovat folii
na prosklení historicky chráněnych budov. Pro poměrně
vyšší tibytek denního světla, není vhodné fiÓlii instalovat
na rodinné domy a byty' kde ribytek denniho světlanerrí žádoucí.

INSTRUKcE PRopronrÁŽ
Lze vylepit na libovolné prosklené plochy bez rizika jejich prasknutí vlivem termálních tlak . PŤi exponovanfch
instalacích (sťešní světlíky) je nutné chránit spoje pruhlednou páskou a okraje po vyschnutí fÓlie silikonem.

ÚonŽnl
Unikátní vrswa proti poškrárbání zaručuje jednoduchou ridržbu. Pro čištění postačuje roztok vody s čistícím
prosďedkem. Pro odstranění jemnfch nečistot |ze použitměkkou utěrku. Čisteni ke provést pŤi nízkém tlaku
i strojovfu ostŤikem.
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