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Creëer dankzij een polariserende film een “Black-Out” effect op uw LCD- en plasmaschermen terwijl u 
een perfect zicht door het glas behoudt. 
U wilt de mooie open transparante wanden op kantoor behouden, maar niet dat collega’s, klanten of 
andere bezoekers op uw schermen kunnen kijken? Dat kan met Digi Block Glasfolie!
Deze PVA film heeft een sterke hardcoat laag welke bestand is tegen veel voorkomende krassen waar-
door een goede duurzaamheid en eenvoudig onderhoud bij het reinigen van de ramen mogelijk is. 

DIGI BLOCK ZORGT VOOR EEN PRIVACY EFFECT OP 
AL UW SCHERMEN

“Digi Block Glasfolie is goed te combineren met 
Privacy en Design Glasfolie”

Met deze filmsoorten heeft u de mogelijkheid om uw creativiteit en/of uw 
huisstijl in uw panden uit te dragen. 
Door middel van het uitsparen van uw logo of andere decoraties geeft u uw 
glazen wanden extra uitstraling.
Ook door middel van full color prints op bijvoorbeeld matte of transparante 
glasfolie kan een hoge mate van privacy worden gerealiseerd.  
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GEEN GEBOUW IS GELIJK
Omdat ieder gebouw zijn eigen  problematiek heeft, 
ontwikkelde Glasfolie Suncontrol een reeks  geavanceerde
films met verschillende privacy-eigenschappen.
 

Technische gegevens
Dikte
Digi Block film heeft een dikte van ca. 132 micron.

Lichtechtheid
Digi Block film verkleurt niet; de lichtechtheid is onovertroffen.

Brandbaarheid
Als glasfolie eenmaal is aangebracht is deze zeer moeilijk ontvlambaar.
Daarbij reflecteert de Digi Block film de warmtestraling nog geruime tijd.
Bij brand houdt de film het gebarsten glas nog enige tijd vast. 

Duurzaamheid
De duurzaamheid bij toepassingen binnenshuis is vrijwel onbeperkt.  
Voor montage aan de buitenzijde zijn speciale soorten beschikbaar.  

Garantie
Glasfolie Suncontrol geeft 2 jaar fabrieksgarantie op delamineren en 
demetaliseren van door ons aan de binnenzijde aangebrachte glasfolie.

TOEPASSINGSGEBIEDEN
Digi Block film kan worden gebruikt op alle glas van
winkels, musea, kantoren, showrooms, opslag en in alle
andere gebouwen waar gegevens op beeldschermen niet 
te zien mogen zijn.   

De Digi Block Glasfolie is in principe ontwikkeld om aan 
de binnenzijde te worden aangebracht. 
Voor buitentoepassingen zijn speciale soorten beschikbaar.

DIGI BLOCK GLASFOLIE TECHNISCHE GEGEVENS

Creëer dankzij deze polariserende film een
"black-out" -effect op uw LCD- en
plasmaschermen terwijl u een perfect zicht door het glas 
behoudt.

Gegevens berekend op basis van folie op helder glas van 3 mm dik
(*op dubbel glas 4-16-4)

Garantie van Glasfolie Suncontrol 2 JAAR

Opslag tussen -5°C en +40°C 1 JAAR

REACH RoHS-conform IN ACHT GENOMEN

BESCHIKBARE BREEDTES: 122 cm

UV-TRANSMISSIE      1  %

TRANSMISSIE VAN ZICHTBAAR LICHT   44 %

REFLECTIE VAN ZICHTBAAR LICHT BUITEN     8 %

REFLECTIE VAN ZICHTBAAR LICHT BINNEN    9 %

TOTALE AFGESTOTEN ZONNE-ENERGIE   30 %

TOTALE AFGESTOTEN ZONNE-ENERGIE 2*  30 %

VERHOUDING ZONLICHT :

- REFLECTIE VAN ZONNE-ENERGIE     NC 

- ABSORPTIE VAN ZONNE-ENERGIE     NC

- TRANSMISSIE VAN ZONNE-ENERGIE     NC

VERMINDERING REFLECTIE    58 %

G-WAARDE        NC

U-WAARDE        NC

SCHADUWCOËFFICIËNT      NC

TYPE INSTALLATIE :

LENGTE VAN ROL              30,5 M

SAMENSTELLING FOLIE                PET +

       PVA

DIKTE                  132 µ

KLEUR VAN BUITENAF : DOORZICHTIG, ZEER LICHTE TINT

INSTALLATIEADVIES
Verticale installatie op standaardglasoppervlak van max. 2,5 m²

HELDER ENKEL GLAS    

GETINT ENKEL GLAS 

GETINT REFLECTEREND ENKEL GLAS

HELDER DUBBEL GLAS

GETINT DUBBEL GLAS

GETINT REFLECTEREND DUBBEL GLAS

MET GAS GEVULD DUBBEL GLAS - LAAG E

HELDER DUBBEL HR (++) GLAS HR 
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Aanbrengen

Glasfolie Suncontrol heeft zijn eigen applicatieservice.
Onze medewerkershebben naast ervaring in het aanbrengen,
ook het juiste equipment. Zij brengen de film uitsluitend aan
als de temperatuur van de ondergrond tussen de 5 en 25
graden Celsius is.
Na ongeveer één maand is de optimale hechting bereikt en
is de film volkomen strakgetrokken.

 

 

Ja      Let op        Niet aanbevolen

Reinigen

De sterke polyesterfilm is goed bestand tegen reinigen.
Het beste schoonmaakmiddel is schoon water met een scheut huishoudazijn.
De beste gereedschappen: een schone spons en zeem.
Pas op voor zandkorrels en oude verharde rubbertrekkers!
Ook andere scherpe gereedschappen kunnen beschadigingen veroorzaken.
Scherpe schoonmaak chemicaliën worden ontraden.
Een gedetailleerde schoonmaakinstructie wordt u verstrekt bij de leverantie van 
de film.


