
Kültéri alkalmazhatóság: Speciális karcálló bevonatának és erős ragasztóanyagának köszönhetően kültéri telepí-
tésre  alkalmas, mely elengedhetetlen megközelíthetetlen helyeken vagy speciális termo - üvegszerkezetek esetén.

Energiamegtakarítás: A nyári légkondícionálási költségek drasztikus csökkentésével és a téli hőveszteség mér-
séklésével rövid időn belül megtérül beruházása.

Kiegyenlített belső hőmérséklet: A besugárzott hő semlegesítésével egyenletessé alakul a belső hőmérséklet 
eloszlása.

UV-védelem: Teljesen megszünteti az egészségre veszélyes és az értéktárgyaink fakulásáért elsősorban felelős 
tényezőt.

Modern megjelenés: Tükrös ezüst megjelenésével korszerűvé varázsolja üvegfelületeit és nappal véd a belá-
tástól.

Ragyogáscsökkentés: Megszünteti a zavaró kontrasztot, így sokkal kellemesebb és a szem számára kevésbé 
megterhelő a kijelzők pásztázása.

Kültéri Tükrös Ezüst Fóliák



 

SkyFol ThermoProtect Tükrös Ezüst Kültéri Üvegfóliák  
 
 
 
Leírás  

A SkyFol ThermoProtect tükrös ezüst kültéri fóliák az üvegfelületek környezettel ak- 

tívan érintkezı felületére kifejlesztett üvegfóliák. A külsı üvegfelületekre ragasztott, 

alumíniumgızöléses és sputtering eljárással készült SkyFol hıvédı fóliák speciális  

karcálló réteggel kezeltek és különlegesen erıs, valamint idıjárásálló ragasztóval  

rendelkeznek.  

 
 

Alkalmazás  

Kültérre alkalmazható, a SkyFol Telepítıi Hálózat tagjai által megítélt felületekre. 

Triviális esetben, mikor a helyszín csak kültérrıl közelíthetı meg, kizárólag kültéri 

telepítés javasolható. Amennyiben hatékony termo - üvegszerkezettel találkozunk, 

úgy a kültéri telepítés hatékonyabb hıvédelmet eredményez.  

 
 

Telepítés  

A telepítés alapjaiban határozza meg a fólia várható élettartamát, így különösen 

fontos a megfelelı szakértelemmel bíró kivitelezı kiválasztása. Nagyon alapos 

kasírozás és megfelelı élzárás szükségeltetik valamennyi kivitelezés estében.  

 

Méretek  

A tekercsek standard 60” x 100’ méretben állnak rendelkezésre. 

 

 

 

 

 

Alapjellemzők 

Alapanyag 

Vastagság 

Fémezés 

Karcálló réteg 

Garancia 

 
 
 
 
 

SkyFol SI 20 EX SkyFol SI 35 EX 

PET PET 

38 mikron 38 mikron 

Alumínium Alumínium 

gőzölt gőzölt 

Egyrétegű  Egyrétegű 

3/2 év 3/2 év 

SkyFol SkyFol 
Exterior LL 20 Exterior LL 35 

PET PET 

75 mikron 75 mikron 

Alumínium Alumínium 

sputtered sputtered 

Háromrétegű    Háromrétegű  

 5/3 év  5/3 év  



 

SkyFol ThermoProtect Tükrös Ezüst Kültéri Üvegfóliák  
 
 
 
 
Az alábbi technikai adatok 6 mm vastag üveglapra telepített anyagokkal lettek 

bemérve. A kalkulált értékekhez a Berkley Lab. Windows 5.2 szoftvere nyújtott alapot.  
 Zárójelben a kétrétegő üvegeken mért eredmények láthatóak.  

 
 
 

Optikai és szoláris jellemzők SkyFol SI 20 EX  SkyFol SI 35 EX   SkyFol Exterior LL 20 SkyFol Exterior LL 35 

Látható Fényáteresztés 17% 36% 14% 34% 

Látható Fényvisszaverés 59% 36% 63% 41% 

Teljes Napenergia Visszatartás 80% 64% 80% 64% 

Teljes Napenergia Elnyelés 29% 35% 35% 37% 

IR Visszatartás 86% 70% 88% 73% 

UV Áteresztés <1% <1% <1% <1% 

Ragyogáscsökkentés 80% 59% 85% 62% 

Emmisszivitás 0,69 0,72 0,84 0,84 

 

 

 

 

 

Kétrétegő, thermo 
üveg, víztiszta  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egyrétegő üvegezés,  
 víztiszta  
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Garanciális Feltételek  
 
 

A garanciavállalási feltételek a következık szerint alakulnak.  

 

SkyFol ThermoProtect SI XX EX: 3 év garancia függıleges üvegfelületeken, valamint 2 év 

garancia ferde üvegfelületeken leválás, szétválás, fémkiválás, buborékosodás és 

ragasztóhiba ellen. A garancia kizárólag a hulladékkal együtt feltelepített fólia   cseréjét 

fedezi, munkadíjra, vagy kivitelezési díjra nem vonatkozik.  

 
 

SkyFol ThermoProtect Exterior LL XX: 5 év garancia függıleges üvegfelületeken,  

valamint 3 év garancia ferde üvegfelületeken leválás, szétválás, fémkiválás, buborékosodás és 

ragasztóhiba ellen. A garancia a hulladékkal együtt feltelepített fólia kétszeres mennyiségének 

értékét fedezi, munkadíjra, vagy kivitelezési díjra nem vonatkozik.  

 
 

A garancia kizárólag a SkyFol Telepítıi Hálózat által kivitelezett munkákra él.  

Fokozottan ügyelni kell a felület tisztítására, a fólia és az üveg közötti nedvesség 

eltávolítására, valamint az éleket le kell zárni. A telepítés során a levegı hımérséklete 5 - 30 

Celsius között mozoghat.  

 
 

A fólia eredeti megjelenésének és víztisztaságának megırzése érdekében a fóliázott  

felületeket évente minimum 4 alkalommal meg kell tisztítani. A súlyos légköri  

szennyezettséggel küszködı területeken a feltelepített fólia további tisztítást  

igényel. Az összes fólia tisztításához olyan folyékony, nem karcoló tisztítószert kell használni, 

ami sem oldószert, sem alkoholt nem tartalmaz, PH értéke 3 és 11 közé esik.  

 

www.zozofolia.hu  

 


