
 

NHE1035 ER HPR 

 

Tekniske data ifølge EN 410 og EN 673 4 mm 1 lags 4 / 16 / 4 mm 2 lags 
Korrigeret emissivitet for ikke coatede glas overflader 0.837 

Gennemgang af solenergi, τe 32 % 27 % 

Reflektion af solenergi, ρe 17 % 18 % 

Absorbering af solenergi, ae 50 % 55 % 

   

Synlig lysgennemgang, τV 38 % 34 % 

Synlig lysreflektion (Udvendig), ρVe 19 % 20 % 

Synlig lysreflektion (Indvendig), ρVi 15 % 20 % 

   

UV- gennemgang, τUV < 0.1 % 

UV- afvisning > 99.9 % 

   

g-værdi 0.44 0.35 

Skyggegrad 0.51 0.40 

Samlet afvisning af solenergi 56 % 65 % 

Blændingsreduktion 57 % 61 % 

   

U-værdi, 1 lags glas (W/m
2
.K) 5.70 - 

U-værdi, 2 lags thermo (W/m
2
.K) - 2.70 

  

Emissivitet, εn 0.87 

  

Tykkelse uden liner 60 µ 

  

Colour Rendering Index, Ra 97 95 

Farve Neutral 

Placering for montering Udvendig 

Garanti 7 år vertical / 5 år sloping (slopes 20 degrees or 
more from horizontal)** 

Note om installation: Kantforsegling er nødvendig. Brug Film ON til montering. 

* Tjek venligst LLumar Film til glas Guide inden installation.  ** Kontakt Solutia Performance Films for yderligere detaljer. Alle værdier og parametre er 
fastlagt af producenten og uafhængige laboratorier. 
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Egenskaber & Fordele   
   

• Den bedste løsning, hvor god solafskærmning er nødvendig kombineret med lav refleksion af 
synligt lys 

• Neutral udvendig solafskærmningsfilm 

• Særlig teknologi med polymer ridsefri belægning giver øget holdbarhed og nemmere rengøring  

• Væsentlig forbedring af arbejdsmiljøet ved høj reduktion af solvarme 

• Reducerer brugen af aircondition og dermed opnåes en lavere energiudgift 

• Potentiale til at reducere CO2-udslip med titusinder af tons om året 

• Fremragende blændingsreduktion der aflaster øjnene og gør det nemmere at arbejde med 
computerskærme 

• Fremragende UV-filtrering, bidrager til at reducere falmning af tekstiler, møbler og kunstværker 

• Meget god til enkeltlags glas, tolags thermo og low-E rudetyper 

   
Specifikationer   

����  Reflektion indvendig, %      ����  Reflektion udvendig, %      ����  Gennemgang, %    

 
Bølgelængde, nm 

 
 


