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Egenskaper Fordeler Nytte 
 
3M utviklet revnesikker 
kraftig polyester 
 

 
* Kraftigere sikkerhetsbeskyttelse på glasset. 
* Vanskeligere å trenge igjennom glasset. 
* Ekstra styrke i forhold til standard filmer. 
* Oppbygget med mange lag. ”Multi Layer” 
* Lang levetid. 
 

 
* Faren for skader på personer og eiendom       
   reduseres som følge av at sylskarpe 
   glassbiter fra splintret glass holdes sammen. 
* Beholder utseende lenger.  
* Gir reduserte utskiftingskostnader. 

 
3M utviklet ekstra tykt 
klart akryl klebestoff 
 

 
* Hindrer at glasset knuses i sylskarpe 
   glassbiter. 
* Glasset holdes sammen ved støt. 
 
* Gir klebing over lang tid. 
 

 
* Faren for skader på personer og eiendom 
   reduseres som følge av at sylskarpe 
   glassbiter fra splintret glass holdes sammen. 
 
* Lang levetid og beskyttelse. 
 

 
Kraftig ripesikkert 
overflatemateriale i polyester 
 

 
* Motstår riping, skraping, syretusj, maling etc.  

 
* Forbedret utseende over lang tid. 

 
Avtagbar 
 

 
* Ødelagt film kan lett bli fjernet og erstattet              
   med ny. 
 

 
* Kost effektiv beskyttelse. 
* Reduserte vedlikeholdskostnader. 

 
Unik ytterhinne over 
klebestoffet 
 

 
* Tillater renere montering. 

 
* Glassets klarhet og utsikt opprettholdes. 

 
UV filter 
 

 
* Stopper UV strålene. 
* Beskytter filmen mot UV degradering. 

 
* Unngår falming av interiøret. 
* Filmen opprettholder lang beskyttelse og 
   klarhet. 
 

 
Tynt metallag (kun på 
solskjermingsfilmene) 
 

 
* Reduserer solvarmen. 
* Reduserer gjenskinn. 

 
* Unngår falming av interiøret. 
* Reduserer energikostnader - sparer penger. 
* Forbedrer komfort i hjemmet og på kontoret. 
 

 
Bred produktlinje for  
innvendig montering 

 
* ULTRA S150 (SCLARL150) Klar 
* ULTRA S400 Klar  
* ULTRA S600 Klar 
* ULTRA Silver S20 (med solfilm) 
* ULTRA Neutral S35 (med solfilm) 
* ULTRA Neutral S50 (med solfilm) 
 

 
 
 
* Tilfredstiller kundens forventninger til ytelse. 
 

 
Norske Forskrifter 

 
* Godkjent i klasse NS-EN 12600 klasse 1,2,3 
   (Motstand mot tunge støt – Personsikring) 
 

 
* Standard isoler glass blir oppdatert til 
   sikkerhetsglass. 
 

 
3M Garanti  
 

 
* 10 års garanti mot produksjonsfeil. 
 
* Ingen misfarging. 
 

 
* Full beskyttelse og ingen økte omkostninger 
   for kunden.   
 
* Monteres kun av autoriserte forhandlere 
   som har gjennomgått kurs. 
 


