
Scotchshield™

Turvakalvot

� Ehkäisevät varkauksia – suojatun 

ikkunalasin rikkominen ja 

läpäiseminen on erittäin hankalaa

� Kustannustehokas keino 

varkauksien ja ilkivallan torjumiseen

� Sirpalesuoja tapaturmatilanteissa – 

suojaa vakavilta loukkaantumisilta

� Läpinäkyvä ja huomaamaton

� Nopeasti asennettava

3M Scotchshield™ Turvakalvot

Kuvassa 3M ScotchshieldTM SCARL400 -turvakalvon rakenne

Suurin osa varkauksista tapahtuu nopeasti, tyypil-

lisimmin koko tapahtuma kestää alle 30 sekuntia.

Jos varkaan toimia voitaisiin jollain tavalla hidas-

taa tai vaikeuttaa, saattaisi koko tapahtuma keskey-

tyä. Joka tapauksessa varkaan kiinnijäämisen

todennäköisyys kasvaisi huomattavasti.

Yhdessä muiden turvajärjestelmien kans-

sa käytettynä 3M ScotchsieldTM turvakalvot autta-

vat suojaamaan arvokkaita laitteita ja irtaimistoa

varkauksia vastaan.

3M ScotchshieldTM turvakalvo tekee lasis-

ta erittäin kestävän ja sitkeän, ja vaikeuttaa siten

huomattavasti ilkivaltaa ja lasin läpi tunkeutu-

mista. Kalvo myös vaimentaa lasiin kohdistuvan

iskuvaikutuksen ja tarjoaa sirpalesuojan – lasin

rikkoutuessa lasinsirpaleet liimautuvat kalvon

pintaan ja pysyvät tiukasti paikallaan. Näin voi-

daan estää vakavia loukkaantumisia tapaturma-

tilanteissa.

Edistyksellisen valmistusteknologiansa

ansiosta 3M on onnistunut kehittämään erittäin

ohuen ja täysin ainutlaatuisen turvakalvon. 3M

kirkas polyesterisuojakalvo

suojakerros

liima-aine

50 mikromillimetrin paksuinen
monikerroksinen kirkas polyesterikalvolaminointiliima

50 mikromillimetrin paksuinen
monikerroksinen kirkas 
polyesterikalvo

naarmusuojaTeknistä tietoa

JÄLLEENMYYJÄ:

� Valtuutetut, ammattitaitoiset 

3M asentajat ja jälleenmyyjät

� Helppo hoitaa ja ylläpitää

� 3M tarjoaa turvakalvoille 

seitsemän vuoden takuun

ScotchshieldTM kalvo rakentuu 26:sta polyesteri-

kalvokerroksesta, joita sitoo toisiinsa laadukas 3M-

liima. Tuloksena on erittäin ohut ja kestävä, vain

100 µm paksu kalvo, joka ei vääristä näköhavain-

toja ja on nopeasti asennettava.

3M ScotchshieldTM Turvakalvo on kustan-

nustehokas tapa estää varkauksia ja ilkivaltaa, sillä

kalvot on helppo kiinnittää olemassaolevien

ikkunalasien pintaan. Turvakalvon käytöstä on erit-

täin positiivisia kokemuksia useilta eri aloilta, jois-

sa turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää. Scotch-

shieldTM kalvoa käytetään mm. lentokentillä,

sairaaloissa, kouluissa, kaupoissa, toimistoissa,

tehtaissa ja valtion virastoissa.

ScotchshieldTM turvakalvoja asentavat vain

valtuutetut, ammattitaitoiset 3M jälleenmyyjät ja

asentajat. Näin varmistetaan kalvojen toimivuus ja

paras mahdollinen suorituskyky. Lisäksi 3M tarjoaa

seitsemän vuoden takuun kaikille turvakalvoilleen.

Rikosten ja ilkivallan torjuminen 3M Scotch-

shieldTM turvakalvojen avulla on edullista ja

järkevää.

3M ScotchshieldTM Turvakalvojen valikoimaan

kuuluvat mm. seuraavat kalvot:

3M ScotchshieldTM SCLARL400

3M ScotchshieldTM SCLARL600

3M ScotchshieldTM SH4CLARL

3M ScotchshieldTM SH14CLARL

3M ScotchshieldTM S20SIAR400

3M ScotchshieldTM S35NEAR400

3M ScotchshieldTM S50NEAR400
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