
 

SCL SR PS4 

 

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 78 % 65 % 

Reflektion af solenergi, ρe 8 % 13 % 

Absorbering af solenergi, ae 14 % 22 % 

   

Synlig lysgennemgang, τV 87 % 78 % 

Synlig lysreflektion (Udvendig), ρVe 9 % 15 % 

Synlig lysreflektion (Indvendig), ρVi 9 % 15 % 

   

UV- gennemgang, τUV < 5 % 

UV- afvisning > 95 % 

   

g-værdi 0.82 0.73 

Skyggegrad 0.94 0.84 

Samlet afvisning af solenergi 18 % 27 % 

Blændingsreduktion 1 % 11 % 

   

U-værdi, 1 lags glas (W/m
2
.K) 5.80 - 

U-værdi, 2 lags thermo (W/m
2
.K) - 2.80 

  

Emissivitet, εn 0.91 

  

Tykkelse uden liner 117 µ 

  

Colour Rendering Index, Ra 99 98 

Farve Klar 

Placering for montering Indvendig 

Garanti 10 år** 

Note om installation: Sikkerhedsfilm skal installeres af korrekt instruerede og kvalificerede montører.  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   
   

• Klar sikkerhedsfilm: Opgraderer glasset til splinsikret glas EN 12600 

• Godkendt og certificeret efter EN 12600 klasse 2 (B) 2 på 4 mm flydende glas 

• Helt klar - næsten usynlig efter montering 

• Ridsefast belægning med fremragende modstandsdygtighed over for ridser og slid, giver øget 
levetid og nem rengøring 

• Kraftig limstyrke på glasset øger sikkerheden mod stød, bombesprængning og bevidst angreb 

• Varmebestandig trykfølsomt akrylklæbemiddel med hurtig vedhæftning til glasset 

• Kan også leveres som SCL PS 4, anti-graffiti film GCL SR RPS 4, og solafskærmningsversioner 

• Alle sikkerhedsfilm bør kun installeres af personer der er uddannet af LLumar. Særlige 
procedurer skal følges. 

• Egenskaber: 

• Trækstyrke - Maskinretning 224 N / mm2 - tværgående retning 207 N / mm2 

• Flydespænding - Maskinretning 105 N / mm2 - tværgående retning 108 N / mm2 

• Brudforlængelse - Maskinretning 100%; - tværgående retning 139% 

• Forlængelse ved Yield - Maskinretning 7% - tværgående retning 6% 

   
Specifikationer   

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

 
Bølgelængde, nm 

 
 


