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KIRKKAASTI ENSILUOKKAINEN

UUSI AINUTLAATUINEN 
3M AURINgONSUOjAKALvO

Ikkunakalvojen käytöllä halutaan vähentää auringon 
lämpösäteilyä sekä estää UV-säteilyä ja haalistumista. 
Jo vuosia markkinoilla olleet kalvot ovat toimineet hyvin 
teknisesti, mutta lasipinnan ulkonäkö on muuttunut kal-
votuksen myötä reilusti tummemmaksi tai peilaavaksi. 
3M™ Prestige™ kalvo toimii teknisesti paremmin 
kuin edeltäjänsä muuttamatta lasipintojen ulkonäköä 
ja ominaisuuksia.

3M Prestige kalvo on luotu täysin uudenlaisella ja edis-
tyksellisellä tavalla. Nanoteknologiaa hyväksikäyttäen 
kalvoon on yhdistetty satoja kalvokerroksia siten, ettei 
kokonaispaksuus ylitä edes Post-it® lappua. Kalvon 
rakenteessa ei myöskään ole käytetty lainkaan metal-
lia, joka saattaisi aiheuttaa korroosiota ja heijastuksia.

3M Prestige PR 70

Näkyvän valon läpäisy 69 %
Kokonaislämmöntorjunta  50 % 
(60º kulmassa 59%)
Torjuttu infrapuna 97 %
Näkyvän valon heijastus sisätilaan   9 %
ulkotilaan 10 %
UV-säteilyn torjunta 99,9%
Häikäisyn vähentyminen 23 % 

Takuu 15 v.



KIRKKAASTI ENSILUOKKAINEN

Huomaamaton kalvo
Kalvo antaa erinomaisen auringonsuojan muuttaen lasin visu-
aalisia ominaisuuksia vain minimaalisesti. Erittäin vaalea kalvo 
päästää luonnonvalon sisään ilman sen haitallisia ominaisuuk-
sia.

Erittäin korkea Uv-säteilyn torjunta – yli 99,9%

Korkea lämmöntorjunta
Jopa 97 %:n infrapunalämmöntorjunta sekä korkea kokonais-
energiantorjunta. 3M Prestige kalvo  on testattu toimivaksi kul-
massa, jossa aurinko on korkeimmillaan ja tuottaa eniten läm-
pöenergiaa. 

Alhainen näkyvän valon heijastus
Alhainen näkyvän valon heijastus molemmin puolin lasia. Hei-
jastus Prestige kalvolla on jopa alempi kuin lasilla ja korkeim-
millaankin vain 1% enemmän kuin tavallisella lasilla. Siksi se ei 
luo peilimäistä vaikutelmaa ja toimii erinomaisesti esimerkiksi 
näyteikkunoissa. Kalvo ei myöskään heijasta sisätiloissa olevia 
valoja ja siten vaikeuta ulosnäkyvyyttä pimeään aikaan.

Täysin metalliton kalvo
• Ei aiheuta mitään häiriöitä matkapuhelintoimintoihin 
  tai GPS-järjestelmiin
• Ei korroosioriskiä 

Lisätietoja antavat Suomen 3M Oy ja jälleenmyyjät

Suomen 3M Oy
Lars Sonckin kaari 6
FIN-02600 Espoo
Puh. (09) 525 21
www.3M.com/fi

KOKONAISAURINKOENERGIA 
TORJUTTUNA -KULMASSA

HAALISTUMISEN SYITÄ

3M Prestige –kalvolla suojaat tekstiilejä, tapetteja, puu-
pintoja, valokuvia ja muita arvoesineitä haalistumiselta

3M PRESTIgE IKKUNAKALvO

Lämpö
25 %

Näkyvä valo 
25 %

UV-valo 
40 %

Muu 
10 %

Kaikki ikkunakalvot testataan kohtisuoraan 
ikkunaan nähden

3M Prestige –kalvo toimii parhaiten ja on testattu 
myös silloin kun aurinko on korkeimmillaan 
päivän kuumimpana ajankohtana


