Tónované
bezpečnostné
fólie

PREMIUM SAFE 65

BEZPEČNOSTNÁ
ZATMAVOVACIA AUTO FÓLIA

PREMIUM SAFE 65

Autofólia PREMIUM SAFE 65 svojim dobre
zvoleným metalizovaným dizajnom zabezpečuje
diskrétnosť, chráni súkromie pred zvedavými očami
a je technicky efektívna pri odrážaní slnečného
tepla. Navrhnutá ako bezpečnostná fólia, poskytuje
ochranu tým, že rozbité sklo drží na mieste kde
došlo k prípadnému nárazu.

Záruka KEETECFOL

Skladovať pri teplote od -5 °C do +40 °C

3 ROKY

Súlad so smernicou ONL a REACH

DOSTUPNÉ ŠÍRKY
152 cm

RADY PRE INŠTALÁCIU

Údaje sú vypočítané podľa fólie aplikovanej na číre
sklo hrubé 3 mm (* na dvojité zasklenie 4-16-4)
Priepustnosť ultrafialového žiarenia

Platí pre vertikálne zasklené povrchy a plochy*.

1%

Priepustnosť viditeľného svetla

35 %

Odraz vonkajšieho viditeľného svetla

7%

Odraz vnútorného viditeľného svetla

7%

Celkový odraz slnečnej energie

47 %

Celkový odraz slnečnej energie 2

40 %

Solárny ukazovateľ:

10 ROKOV

DODRŽANÉ

TECHNICKÝ LIST

Tabuľa z tónovaného skla
Tabuľa z reflexného tónovaného skla
Tabuľa z číreho dvojitého skla
Tabuľa z tónovaného dvojitého skla
Tabuľa z reflex. tónovaného dvojitého skla
Plynom plnená dvojitá tabuľa - nízke E

Odraz slnečnej energie

10 %

Absorpcia slnečnej energie

51 %

Priepustnosť slnečnej energie

39 %

Zníženie oslňovania slnečným žiarením

65 %

g-hodnota

0.52

u- hodnota

-

Tieniaci koeficient
Typ inštalácie:

Tabuľa z číreho skla

STADIP EXT. tabuľa z číreho dvojitého skla
STADIP INT. tabuľa z číreho dvojitého skla
ÁNO

POZOR

NIE

* K týmto všeobecným odporúčaniam má byť doplnená
nezáväzná podrobná správa z termoanalýzy.

Interná aplikácia

Dĺžka rolky

30,5 m

Zloženie PET / PVC

PET

Hrúbka

120 µ

Farba

čierna

KONŠTRUKCIA
1. "Tvrdá" vrstva odolná proti poškriabaniu, pre dlhú životnosť
a ľahkú údržbu pri umývaní okien
2. Polyester bez optického skreslenia s kovovými
časticami proti infračervenému žiareniu
3. Spojovacie lepidlo
4. Farebný polyester bez optického skreslenia
5. Spojovacie lepidlo
6. Farebný polyester bez optického skreslenia
7. Lepidlo PS, polymerizácia skla do 30 dní
8. Ochranná odlepovacia fólia, po inštalácii vyhodiť

POKYNY NA ÚDRŽBU
Mydlovou vodou (ref. slnečná fólia 0808 alebo 0805), nečistite aspoň jeden mesiac a na fóliu neaplikujte
žiadny typ nálepiek alebo lepidla.

TSS Group a. s., Továrenská 4201/50, 018 41 Dubnica nad Váhom, tel.: +421 32 744 5921, tssgroup.sk

PREMIUM SAFE 75

BEZPEČNOSTNÁ
ZATMAVOVACIA AUTO FÓLIA

PREMIUM SAFE 75

Autofólia PREMIUM SAFE 75 svojim dobre
zvoleným metalizovaným dizajnom zabezpečuje
diskrétnosť, chráni súkromie pred zvedavými očami
a je technicky efektívna pri odrážaní slnečného
tepla. Navrhnutá ako bezpečnostná fólia, poskytuje
ochranu tým, že rozbité sklo drží na mieste kde
došlo k prípadnému nárazu.

Záruka KEETECFOL

Skladovať pri teplote od -5 °C do +40 °C

3 ROKY

Súlad so smernicou ONL a REACH

DOSTUPNÉ ŠÍRKY
152 cm

RADY PRE INŠTALÁCIU

Údaje sú vypočítané podľa fólie aplikovanej na číre
sklo hrubé 3 mm (* na dvojité zasklenie 4-16-4)
Priepustnosť ultrafialového žiarenia

Platí pre vertikálne zasklené povrchy a plochy*.

1%

Priepustnosť viditeľného svetla

19 %

Odraz vonkajšieho viditeľného svetla

7%

Odraz vnútorného viditeľného svetla

7%

Celkový odraz slnečnej energie

55 %

Celkový odraz slnečnej energie 2

48 %

Solárny ukazovateľ:

10 ROKOV

DODRŽANÉ

TECHNICKÝ LIST

Tabuľa z tónovaného skla
Tabuľa z reflexného tónovaného skla
Tabuľa z číreho dvojitého skla
Tabuľa z tónovaného dvojitého skla
Tabuľa z reflex. tónovaného dvojitého skla
Plynom plnená dvojitá tabuľa - nízke E

Odraz slnečnej energie

11 %

Absorpcia slnečnej energie

59 %

Priepustnosť slnečnej energie

30 %

Zníženie oslňovania slnečným žiarením

75 %

g-hodnota

0.45

u- hodnota

-

Tieniaci koeficient
Typ inštalácie:

Tabuľa z číreho skla

STADIP EXT. tabuľa z číreho dvojitého skla
STADIP INT. tabuľa z číreho dvojitého skla
ÁNO

POZOR

NIE

* K týmto všeobecným odporúčaniam má byť doplnená
nezáväzná podrobná správa z termoanalýzy.

Interná aplikácia

Dĺžka rolky

30,5 m

Zloženie PET / PVC

PET

Hrúbka

120 µ

Farba

čierna

KONŠTRUKCIA
1. „Tvrdá“ vrstva odolná proti poškriabaniu, pre dlhú životnosť
a ľahkú údržbu pri umývaní okien
2. Polyester bez optického skreslenia s kovovými
časticami proti infračervenému žiareniu
3. Spojovacie lepidlo
4. Farebný polyester bez optického skreslenia
5. Spojovacie lepidlo
6. Farebný polyester bez optického skreslenia
7. Lepidlo PS, polymerizácia skla do 30 dní
8. Ochranná odlepovacia fólia, po inštalácii vyhodiť

POKYNY NA ÚDRŽBU
Mydlovou vodou (ref. slnečná fólia 0808 alebo 0805), nečistite aspoň jeden mesiac a na fóliu neaplikujte
žiadny typ nálepiek alebo lepidla.

TSS Group a. s., Továrenská 4201/50, 018 41 Dubnica nad Váhom, tel.: +421 32 744 5921, tssgroup.sk

PREMIUM SAFE 85

BEZPEČNOSTNÁ
ZATMAVOVACIA AUTO FÓLIA

PREMIUM SAFE 85

Autofólia PREMIUM SAFE 85 svojim dobre
zvoleným metalizovaným dizajnom zabezpečuje
diskrétnosť, chráni súkromie pred zvedavými očami
a je technicky efektívna pri odrážaní slnečného
tepla. Navrhnutá ako bezpečnostná fólia, poskytuje
ochranu tým, že rozbité sklo drží na mieste kde
došlo k prípadnému nárazu.

Záruka KEETECFOL

Skladovať pri teplote od -5 °C do +40 °C

3 ROKY

Súlad so smernicou ONL a REACH

DOSTUPNÉ ŠÍRKY
152 cm

RADY PRE INŠTALÁCIU

Údaje sú vypočítané podľa fólie aplikovanej na číre
sklo hrubé 3 mm (* na dvojité zasklenie 4-16-4)
Priepustnosť ultrafialového žiarenia

Platí pre vertikálne zasklené povrchy a plochy.*

1%

Priepustnosť viditeľného svetla

15 %

Odraz vonkajšieho viditeľného svetla

7%

Odraz vnútorného viditeľného svetla

7%

Celkový odraz slnečnej energie

58 %

Celkový odraz slnečnej energie 2

50 %

Solárny ukazovateľ:

10 ROKOV

DODRŽANÉ

TECHNICKÝ LIST

Tabuľa z tónovaného skla
Tabuľa z reflexného tónovaného skla
Tabuľa z číreho dvojitého skla
Tabuľa z tónovaného dvojitého skla
Tabuľa z reflex. tónovaného dvojitého skla
Plynom plnená dvojitá tabuľa - nízke E

Odraz slnečnej energie

11 %

Absorpcia slnečnej energie

61 %

Priepustnosť slnečnej energie

28 %

Zníženie oslňovania slnečným žiarením

85 %

g-hodnota

0.44

u- hodnota

-

Tieniaci koeficient
Typ inštalácie:

Tabuľa z číreho skla

STADIP EXT. tabuľa z číreho dvojitého skla
STADIP INT. tabuľa z číreho dvojitého skla
ÁNO

POZOR

NIE

*K týmto všeobecným odporúčaniam má byť doplnená
nezáväzná podrobná správa z termoanalýzy.

Interná aplikácia

Dĺžka rolky

30,5 m

Zloženie PET / PVC

PET

Hrúbka

120 µ

Farba

čierna

KONŠTRUKCIA
1. „Tvrdá“ vrstva odolná proti poškriabaniu, pre dlhú životnosť
a ľahkú údržbu pri umývaní okien
2. Polyester bez optického skreslenia s kovovými
časticami proti infračervenému žiareniu
3. Spojovacie lepidlo
4. Farebný polyester bez optického skreslenia
5. Spojovacie lepidlo
6. Farebný polyester bez optického skreslenia
7. Lepidlo PS, polymerizácia skla do 30 dní
8. Ochranná odlepovacia fólia, po inštalácii vyhodiť

POKYNY NA ÚDRŽBU
Mydlovou vodou (ref. slnečná fólia 0808 alebo 0805), nečistite aspoň jeden mesiac a na fóliu neaplikujte
žiadny typ nálepiek alebo lepidla.

TSS Group a. s., Továrenská 4201/50, 018 41 Dubnica nad Váhom, tel.: +421 32 744 5921, tssgroup.sk

PREMIUM SAFE 95

BEZPEČNOSTNÁ
ZATMAVOVACIA AUTO FÓLIA

PREMIUM SAFE 95

Autofólia PREMIUM SAFE 95 svojim dobre
zvoleným metalizovaným dizajnom zabezpečuje
diskrétnosť, chráni súkromie pred zvedavými očami
a je technicky efektívna pri odrážaní slnečného
tepla. Navrhnutá ako bezpečnostná fólia, poskytuje
ochranu tým, že rozbité sklo drží na mieste kde
došlo k prípadnému nárazu.

Záruka KEETECFOL

Skladovať pri teplote od -5 °C do +40 °C

3 ROKY

Súlad so smernicou ONL a REACH

DOSTUPNÉ ŠÍRKY
152 cm

RADY PRE INŠTALÁCIU

Údaje sú vypočítané podľa fólie aplikovanej na číre
sklo hrubé 3 mm (* na dvojité zasklenie 4-16-4)

Platí pre vertikálne zasklené povrchy a plochy.*

Priepustnosť ultrafialového žiarenia

1%

Priepustnosť viditeľného svetla

5%

Odraz vonkajšieho viditeľného svetla

7%

Odraz vnútorného viditeľného svetla

7%

Celkový odraz slnečnej energie

65 %

Celkový odraz slnečnej energie 2

56 %

Solárny ukazovateľ:

10 ROKOV

DODRŽANÉ

TECHNICKÝ LIST

Tabuľa z tónovaného skla
Tabuľa z reflexného tónovaného skla
Tabuľa z číreho dvojitého skla
Tabuľa z tónovaného dvojitého skla
Tabuľa z reflex. tónovaného dvojitého skla
Plynom plnená dvojitá tabuľa - nízke E

Odraz slnečnej energie

11 %

Absorpcia slnečnej energie

72 %

Priepustnosť slnečnej energie

17 %

Zníženie oslňovania slnečným žiarením

94 %

g-hodnota

0.36

u- hodnota

-

Tieniaci koeficient
Typ inštalácie:

Tabuľa z číreho skla

STADIP EXT. tabuľa z číreho dvojitého skla
STADIP INT. tabuľa z číreho dvojitého skla
ÁNO

POZOR

NIE

*K týmto všeobecným odporúčaniam má byť doplnená
nezáväzná podrobná správa z termoanalýzy.

Interná aplikácia

Dĺžka rolky

30,5 m

Zloženie PET / PVC

PET

Hrúbka

120 µ

Farba

čierna

KONŠTRUKCIA
1. „Tvrdá“ vrstva odolná proti poškriabaniu, pre dlhú životnosť
a ľahkú údržbu pri umývaní okien
2. Polyester bez optického skreslenia s kovovými
časticami proti infračervenému žiareniu
3. Spojovacie lepidlo
4. Farebný polyester bez optického skreslenia
5. Spojovacie lepidlo
6. Farebný polyester bez optického skreslenia
7. Lepidlo PS, polymerizácia skla do 30 dní
8. Ochranná odlepovacia fólia, po inštalácii vyhodiť

POKYNY NA ÚDRŽBU
Mydlovou vodou (ref. slnečná fólia 0808 alebo 0805), nečistite aspoň jeden mesiac a na fóliu neaplikujte
žiadny typ nálepiek alebo lepidla.

TSS Group a. s., Továrenská 4201/50, 018 41 Dubnica nad Váhom, tel.: +421 32 744 5921, tssgroup.sk

SAFE CLEAR 440 INT
BEZPEČNOSTNÁ
INTERIÉROVÁ FÓLIA

SAFE CLEAR 440 INT

Fólie sú vysoko účinné pri znižovaní prechodu
slnečného tepla, pričom zároveň umožňujú prechod
prirodzeného svetla. Pomáhajú zreteľne redukovať
slnečné žiarenie pričom sa vedia prispôsobiť
vonkajšiemu vzhľadu budovy. Sú navrhnuté ako
bezpečnostná fólia, poskytuje ochranu tým, že
rozbité sklo drží na mieste kde došlo k prípadnému
nárazu.

Záruka KEETECFOL

3 ROKY

Súlad so smernicou ONL a REACH

152 cm

Priepustnosť ultrafialového žiarenia

1%

Priepustnosť viditeľného svetla

63 %

Odraz vonkajšieho viditeľného svetla

11 %

Odraz vnútorného viditeľného svetla

10 %

Celkový odraz slnečnej energie

37 %

Celkový odraz slnečnej energie 2

34 %
7%

Absorpcia slnečnej energie

30 %

Priepustnosť slnečnej energie

63 %

Zníženie oslňovania slnečným žiarením

43 %

g-hodnota

0.66

u- hodnota

5,8

Tieniaci koeficient

0,7

Typ inštalácie:

RADY PRE INŠTALÁCIU

Platí pre vertikálne zasklené povrchy a plochy.*
Tabuľa z číreho skla
Tabuľa z tónovaného skla
Tabuľa z reflexného tónovaného skla
Tabuľa z číreho dvojitého skla
Tabuľa z tónovaného dvojitého skla
Tabuľa z reflex. tónovaného dvojitého skla
Plynom plnená dvojitá tabuľa - nízke E

Odraz slnečnej energie

Skladovať pri teplote od -5 °C do +40 °C

DOSTUPNÉ ŠÍRKY

Údaje sú vypočítané podľa fólie aplikovanej na číre
sklo hrubé 3 mm (* na dvojité zasklenie 4-16-4)

Solárny ukazovateľ:

5 ROKOV

DODRŽANÉ

TECHNICKÝ LIST

STADIP EXT. tabuľa z číreho dvojitého skla
STADIP INT. tabuľa z číreho dvojitého skla
ÁNO

POZOR

NIE

*K týmto všeobecným odporúčaniam má byť doplnená
nezáväzná podrobná správa z termoanalýzy.

Interná aplikácia

Dĺžka rolky

30,5 m

Zloženie PET / PVC

PET

Hrúbka
Farba

125 µ
neutrálna

KONŠTRUKCIA
1. „Tvrdá“ vrstva odolná proti poškriabaniu, pre dlhú životnosť
a ľahkú údržbu pri umývaní okien
2. Polyester bez optického skreslenia s kovovými
časticami proti infračervenému žiareniu
3. Spojovacie lepidlo
4. Farebný polyester bez optického skreslenia
5. Spojovacie lepidlo
6. Farebný polyester bez optického skreslenia
7. Lepidlo PS, polymerizácia skla do 30 dní
8. Ochranná odlepovacia fólia, po inštalácii vyhodiť

POKYNY NA ÚDRŽBU
Mydlovou vodou (ref. slnečná fólia 0808 alebo 0805), nečistite aspoň jeden mesiac a na fóliu neaplikujte
žiadny typ nálepiek alebo lepidla.

TSS Group a. s., Továrenská 4201/50, 018 41 Dubnica nad Váhom, tel.: +421 32 744 5921, tssgroup.sk

SAFE CLEAR 465 INT
BEZPEČNOSTNÁ
INTERIÉROVÁ FÓLIA

SAFE CLEAR 465 INT

Fólie sú vysoko účinné pri znižovaní prechodu
slnečného tepla, pričom zároveň umožňujú prechod
prirodzeného svetla. Pomáhajú zreteľne redukovať
slnečné žiarenie pričom sa vedia prispôsobiť
vonkajšiemu vzhľadu budovy. Sú navrhnuté ako
bezpečnostná fólia, poskytuje ochranu tým, že
rozbité sklo drží na mieste kde došlo k prípadnému
nárazu.

Záruka KEETECFOL

Skladovať pri teplote od -5 °C do +40 °C

3 ROKY

Súlad so smernicou ONL a REACH

DOSTUPNÉ ŠÍRKY
152 cm

Údaje sú vypočítané podľa fólie aplikovanej na číre
sklo hrubé 3 mm (* na dvojité zasklenie 4-16-4)
Priepustnosť ultrafialového žiarenia

1%

Priepustnosť viditeľného svetla

35 %

Odraz vonkajšieho viditeľného svetla

15 %

Odraz vnútorného viditeľného svetla

14 %

Celkový odraz slnečnej energie

52 %

Celkový odraz slnečnej energie 2

48 %

Solárny ukazovateľ:

5 ROKOV

DODRŽANÉ

TECHNICKÝ LIST

Platí pre vertikálne zasklené povrchy a plochy.*
Tabuľa z číreho skla
Tabuľa z tónovaného skla
Tabuľa z reflexného tónovaného skla
Tabuľa z číreho dvojitého skla
Tabuľa z tónovaného dvojitého skla
Tabuľa z reflex. tónovaného dvojitého skla
Plynom plnená dvojitá tabuľa - nízke E

Odraz slnečnej energie

26 %

Absorpcia slnečnej energie

39 %

Priepustnosť slnečnej energie

35 %

Zníženie oslňovania slnečným žiarením

56 %

g-hodnota

0.45

u- hodnota

5,64

Tieniaci koeficient
Typ inštalácie:

RADY PRE INŠTALÁCIU

0,5

STADIP EXT. tabuľa z číreho dvojitého skla
STADIP INT. tabuľa z číreho dvojitého skla
ÁNO

POZOR

NIE

*K týmto všeobecným odporúčaniam má byť doplnená
nezáväzná podrobná správa z termoanalýzy.

Interná aplikácia

Dĺžka rolky

30,5 m

Zloženie PET / PVC

PET

Hrúbka
Farba

125 µ
neutrálna

KONŠTRUKCIA
1. „Tvrdá“ vrstva odolná proti poškriabaniu, pre dlhú životnosť
a ľahkú údržbu pri umývaní okien
2. Polyester bez optického skreslenia s kovovými
časticami proti infračervenému žiareniu
3. Spojovacie lepidlo
4. Farebný polyester bez optického skreslenia
5. Spojovacie lepidlo
6. Farebný polyester bez optického skreslenia
7. Lepidlo PS, polymerizácia skla do 30 dní
8. Ochranná odlepovacia fólia, po inštalácii vyhodiť

POKYNY NA ÚDRŽBU
Mydlovou vodou (ref. slnečná fólia 0808 alebo 0805), nečistite aspoň jeden mesiac a na fóliu neaplikujte
žiadny typ nálepiek alebo lepidla.

TSS Group a. s., Továrenská 4201/50, 018 41 Dubnica nad Váhom, tel.: +421 32 744 5921, tssgroup.sk

SAFE SILVER 470 INT
BEZPEČNOSTNÁ
INTERIÉROVÁ FÓLIA

SAFE SILVER 470 INT

Fólie sú vysoko účinné pri znižovaní prechodu
slnečného tepla, pričom zároveň umožňujú prechod
prirodzeného svetla. Fólia na ochranu súkromia
poskytuje dobrú úroveň ochrany proti oslneniu,
zatiaľ čo jeho jednosmerný aspekt ďalej zaručuje
súkromie pred zvedavými očami. Jej moderný
dizajn prepožičiava každému exteriéru budovy
moderný vzhľad. Vysoko odolná fólia pomáha
chrániť vaše okná v prípade nárazu alebo výbuchu.

Záruka KEETECFOL

Skladovať pri teplote od -5 °C do +40 °C

3 ROKY

Súlad so smernicou ONL a REACH

DOSTUPNÉ ŠÍRKY
122 cm
152 cm

Údaje sú vypočítané podľa fólie aplikovanej na číre
sklo hrubé 3 mm (* na dvojité zasklenie 4-16-4)
Priepustnosť ultrafialového žiarenia

1%

Priepustnosť viditeľného svetla

30 %

Odraz vonkajšieho viditeľného svetla

44 %

Odraz vnútorného viditeľného svetla

44 %

Celkový odraz slnečnej energie

68 %

Celkový odraz slnečnej energie 2

65 %

Solárny ukazovateľ:

10 ROKOV

DODRŽANÉ

TECHNICKÝ LIST

Platí pre vertikálne zasklené povrchy a plochy.*
Tabuľa z číreho skla
Tabuľa z tónovaného skla
Tabuľa z reflexného tónovaného skla
Tabuľa z číreho dvojitého skla
Tabuľa z tónovaného dvojitého skla
Tabuľa z reflex. tónovaného dvojitého skla
Plynom plnená dvojitá tabuľa - nízke E

Odraz slnečnej energie

43 %

Absorpcia slnečnej energie

35 %

Priepustnosť slnečnej energie

22 %

Zníženie oslňovania slnečným žiarením

68 %

g-hodnota

0.32

u- hodnota

5,1

Tieniaci koeficient

0,3

Typ inštalácie:

RADY PRE INŠTALÁCIU

STADIP EXT. tabuľa z číreho dvojitého skla
STADIP INT. tabuľa z číreho dvojitého skla
ÁNO

POZOR

NIE

*K týmto všeobecným odporúčaniam má byť doplnená
nezáväzná podrobná správa z termoanalýzy.

Interná aplikácia

Dĺžka rolky

30,5 m

Zloženie PET / PVC

PET

Hrúbka
Farba

125 µ
strieborná

KONŠTRUKCIA
1. "Tvrdá" vrstva odolná proti poškriabaniu, pre dlhú životnosť
a ľahkú údržbu pri umývaní okien
2. Farebný polyester bez optického skreslenia s kovovými
časticami proti infračervenému žiareniu
3. Spojovacie lepidlo
4. Farebný polyester bez optického skreslenia
5. Lepidlo PS, polymerizácia skla do 15 dní
6. Ochranná odlepovacia fólia, po inštalácii vyhodiť

POKYNY NA ÚDRŽBU
Mydlovou vodou (ref. slnečná fólia 0808 alebo 0805), nečistite aspoň jeden mesiac a na fóliu neaplikujte
žiadny typ nálepiek alebo lepidla.

TSS Group a. s., Továrenská 4201/50, 018 41 Dubnica nad Váhom, tel.: +421 32 744 5921, tssgroup.sk

SAFE SILVER 480 INT
BEZPEČNOSTNÁ
INTERIÉROVÁ FÓLIA

SAFE SILVER 480 INT

Fólie sú vysoko účinné pri znižovaní prechodu
slnečného tepla, pričom zároveň umožňujú prechod
prirodzeného svetla. Fólia na ochranu súkromia
poskytuje dobrú úroveň ochrany proti oslneniu,
zatiaľ čo jeho jednosmerný aspekt ďalej zaručuje
súkromie pred zvedavými očami. Jej moderný
dizajn prepožičiava každému exteriéru budovy
moderný vzhľad. Vysoko odolná fólia pomáha
chrániť vaše okná v prípade nárazu alebo výbuchu.

Záruka KEETECFOL

Skladovať pri teplote od -5 °C do +40 °C

3 ROKY

Súlad so smernicou ONL a REACH

DOSTUPNÉ ŠÍRKY
122 cm
152 cm

Údaje sú vypočítané podľa fólie aplikovanej na číre
sklo hrubé 3 mm (* na dvojité zasklenie 4-16-4)
Priepustnosť ultrafialového žiarenia

1%

Priepustnosť viditeľného svetla

18 %

Odraz vonkajšieho viditeľného svetla

60 %

Odraz vnútorného viditeľného svetla

58 %

Celkový odraz slnečnej energie

80 %

Celkový odraz slnečnej energie 2

75 %

Solárny ukazovateľ:

10 ROKOV

DODRŽANÉ

TECHNICKÝ LIST

Platí pre vertikálne zasklené povrchy a plochy.*
Tabuľa z číreho skla
Tabuľa z tónovaného skla
Tabuľa z reflexného tónovaného skla
Tabuľa z číreho dvojitého skla
Tabuľa z tónovaného dvojitého skla
Tabuľa z reflex. tónovaného dvojitého skla
Plynom plnená dvojitá tabuľa - nízke E

Odraz slnečnej energie

56 %

Absorpcia slnečnej energie

33 %

Priepustnosť slnečnej energie

11 %

Zníženie oslňovania slnečným žiarením

83 %

g-hodnota

0.20

u- hodnota

5,1

Tieniaci koeficient

0,2

Typ inštalácie:

RADY PRE INŠTALÁCIU

STADIP EXT. tabuľa z číreho dvojitého skla
STADIP INT. tabuľa z číreho dvojitého skla
ÁNO

POZOR

NIE

*K týmto všeobecným odporúčaniam má byť doplnená
nezáväzná podrobná správa z termoanalýzy.

Interná aplikácia

Dĺžka rolky

30,5 m

Zloženie PET / PVC

PET

Hrúbka
Farba

125 µ
strieborná

KONŠTRUKCIA
1. "Tvrdá" vrstva odolná proti poškriabaniu, pre dlhú životnosť
a ľahkú údržbu pri umývaní okien
2. Farebný polyester bez optického skreslenia s kovovými
časticami proti infračervenému žiareniu
3. Spojovacie lepidlo
4. Farebný polyester bez optického skreslenia
5. Lepidlo PS, polymerizácia skla do 15 dní
6. Ochranná odlepovacia fólia, po inštalácii vyhodiť

POKYNY NA ÚDRŽBU
Mydlovou vodou (ref. slnečná fólia 0808 alebo 0805), nečistite aspoň jeden mesiac a na fóliu neaplikujte
žiadny typ nálepiek alebo lepidla.

TSS Group a. s., Továrenská 4201/50, 018 41 Dubnica nad Váhom, tel.: +421 32 744 5921, tssgroup.sk

SAFE SILVER 880 INT
BEZPEČNOSTNÁ
INTERIÉROVÁ FÓLIA

SAFE SILVER 880 INT

Fólie sú vysoko účinné pri znižovaní prechodu
slnečného tepla, pričom zároveň umožňujú prechod
prirodzeného svetla. Fólia na ochranu súkromia
poskytuje dobrú úroveň ochrany proti oslneniu,
zatiaľ čo jeho jednosmerný aspekt ďalej zaručuje
súkromie pred zvedavými očami. Jej moderný
dizajn prepožičiava každému exteriéru budovy
moderný vzhľad. Vysoko odolná fólia pomáha
chrániť vaše okná v prípade nárazu alebo výbuchu.

Záruka KEETECFOL

Skladovať pri teplote od -5 °C do +40 °C

3 ROKY

Súlad so smernicou ONL a REACH

DOSTUPNÉ ŠÍRKY
122 cm
152 cm

Údaje sú vypočítané podľa fólie aplikovanej na číre
sklo hrubé 3 mm (* na dvojité zasklenie 4-16-4)
Priepustnosť ultrafialového žiarenia

1%

Priepustnosť viditeľného svetla

14 %

Odraz vonkajšieho viditeľného svetla

56 %

Odraz vnútorného viditeľného svetla

52 %

Celkový odraz slnečnej energie

80 %

Celkový odraz slnečnej energie 2

75 %

Solárny ukazovateľ:

10 ROKOV

DODRŽANÉ

TECHNICKÝ LIST

Platí pre vertikálne zasklené povrchy a plochy.*
Tabuľa z číreho skla
Tabuľa z tónovaného skla
Tabuľa z reflexného tónovaného skla
Tabuľa z číreho dvojitého skla
Tabuľa z tónovaného dvojitého skla
Tabuľa z reflex. tónovaného dvojitého skla
Plynom plnená dvojitá tabuľa - nízke E

Odraz slnečnej energie

55 %

Absorpcia slnečnej energie

33 %

Priepustnosť slnečnej energie

13 %

Zníženie oslňovania slnečným žiarením

85 %

g-hodnota

0.16

u- hodnota

5,1

Tieniaci koeficient

0,2

Typ inštalácie:

RADY PRE INŠTALÁCIU

STADIP EXT. tabuľa z číreho dvojitého skla
STADIP INT. tabuľa z číreho dvojitého skla
ÁNO

POZOR

NIE

*K týmto všeobecným odporúčaniam má byť doplnená
nezáväzná podrobná správa z termoanalýzy.

Interná aplikácia

Dĺžka rolky

30,5 m

Zloženie PET / PVC

PET

Hrúbka
Farba

240 µ
strieborná

KONŠTRUKCIA
1. „Tvrdá“ vrstva odolná proti poškriabaniu, pre dlhú životnosť
a ľahkú údržbu pri umývaní okien
2. Polyester 25µ s kovovými časticami proti infračervenému žiareniu
3. Spojovacie lepidlo
4. Polyester 100µ
5. Spojovacie lepidlo
6. Polyester 100µ
7. Lepidlo PS, polymerizácia skla do 30 dní
8. Ochranná odlepovacia fólia, po inštalácii vyhodiť

POKYNY NA ÚDRŽBU
Mydlovou vodou (ref. slnečná fólia 0808 alebo 0805), nečistite aspoň jeden mesiac a na fóliu neaplikujte
žiadny typ nálepiek alebo lepidla.

TSS Group a. s., Továrenská 4201/50, 018 41 Dubnica nad Váhom, tel.: +421 32 744 5921, tssgroup.sk

